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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕
วันเสาร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมวารินชาราบ ชั้น ๓ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
และการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผู้มาประชุม
- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทีม่ าประชุม โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล
นายกสภามหาวิทยาลัย
๒. ศาสตราจารย์พิเศษอมร จันทรสมบูรณ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ศาสตราจารย์ณรงค์ สาริสุต
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุธรรม ปิ่นเจริญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
๗. นางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
๘. นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
๙. นางสีลาภรณ์ บัวสาย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
๑๐. นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตาแหน่ง
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
๑๑. นายขวัญชัย เกิดแดน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม ณ ห้องประชุมวารินชาราบ ชั้น ๓ สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตาแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๔. นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
๑๕. ศาสตราจารย์กุลเชษฐ์ เพียรทอง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม ทิพย์ราช
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
๑๗. นายประดิษฐ์ แป้นทอง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
๑๘. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ไม่มาประชุม
๑. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ
๒. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ คาคง…
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๓. รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ คาคง
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายโกเมท ทองภิญโญชัย
๒. นายธีระศักดิ์ เชียงแสน
๓. นายฐิติเดช ลือตระกูล
๔. นายอรรถพงศ์ กาวาฬ
๕. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ณัฏฐ์ ดิษเจริญ
๖. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์อรนุช ปวงสุข

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษา
นานาชาติ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
หัวหน้าสานักงานตรวจสอบภายใน

๗. นายปิยณัฐ สร้อยคา
๘. นายนรินทร บุญพราหมณ์
๙. นายติ๊ก แสนบุญ
๑๐. นายชัยบพิธ พลศรี
๑๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สงวน ธานี
๑๒. นางอัมพร ยิ่งยงวงศ์สกุล
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ก่ อ นเริ่ ม การประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ตามระเบี ย บวาระ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ แ จ้ ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม
สภามหาวิทยาลัย ว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมสภามหาวิทยาลัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งดาเนินการตาม
พระราชกาหนดว่าด้ วยการประชุมผ่านสื่ออิเ ล็กทรอนิ กส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกรรมการได้แสดงตนเพื่อร่วมการ
ประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ รวมจ านวน ๑๑ คน และประชุ ม ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี จ านวน ๗ คน
ครบองค์ประชุม
ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑.๑ การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประธานแจ้ ง ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ทราบ ในการประชุ ม ครั้ ง นี้ มี ค ณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยทีแ่ จ้งไม่เข้าประชุม จานวน ๓ คน ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ
๒. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล
๓. รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ คาคง
มติที่ประชุม

รับทราบ

ทั้งนี้ นายจิรศักดิ์ บางท่าไม้ ประธานสภาอาจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตาแหน่งติดภารกิจใน
การเป็นประธานในที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) จึงไม่สามารถเข้าประชุมสภา
มหาวิทยาลัย…
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มหาวิทยาลัยในครั้งนี้ได้ และมอบหมายให้รองศาสตราจารย์ชาญชัย ศุภอรรถกร รองประธานสภาอาจารย์คนที่หนึ่ง ปฏิบัติ
ราชการแทนประธานสภาอาจารย์ เข้าร่วมประชุมแทน

๑.๑.2 ประธานสภาอาจารย์มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ด้วยนายจิรศักดิ์ บางท่าไม้ ประธานสภาอาจารย์
มีภารกิจราชการเป็นประธานในที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ซึ่งได้กาหนดการ
ประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยมีประธานสภาอาจารย์ จานวน ๒๘ สถาบันเป็นสมาชิก จึงไม่สามารถเข้าประชุม
สภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ได้ เพื่อให้การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีองค์ประกอบครบถ้วนตามกฎหมาย
และตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยสภาอาจารย์
พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้ อ ๑0 ข้ อ ๒๑ พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓๘
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอานาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓ มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๘ มาตรา ๑๐ ประกอบกับ
มติ ที่ ป ระชุ ม สภาอาจารย์ สมั ย สามั ญ ครั้ ง ที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่ อ วั น ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ มี ม ติ ม อบหมายให้
รองศาสตราจารย์ ช าญชัย ศุภ อรรถกร ตาแหน่งรองประธานสภาอาจารย์ คนที่ห นึ่ง ปฏิบัติราชการแทนประธาน
สภาอาจารย์ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันเสาร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ และได้นาเรียนนายกสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั้น
ในการนี้ นายกสภามหาวิทยาลัย จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
อนุญาตให้ รองศาสตราจารย์ชาญชัย ศุภอรรถกร รองประธานสภาอาจารย์คนที่หนึ่ง ปฏิบัติราชการแทนประธาน
สภาอาจารย์ เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันเสาร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕
ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. การประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นการประชุมของคณะกรรมการตามองค์ประกอบที่กาหนดไว้ตาม
มาตรา 12 (๔) ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อานาจ
หน้าที่เป็นการเฉพาะ จึงไม่สามารถมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อานาจหน้าที่แทนได้ ประกอบกับที่มาของ
การเข้า สู่ ตาแหน่ งจะแตกต่ างจากต าแหน่ ง ทางการบริ ห าร เช่ น ตาแหน่ง คณบดี ที่มาจากการสรรหาและแต่ งตั้ ง
จึงทาให้มีอานาจและหน้าที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และอาจมอบอานาจ
ให้ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง อื่ น ในส่ ว นราชการเดี ย วกั น หรื อ ส่ ว นราชการอื่ น ปฏิ บั ติ ร าชการแทน ตามมาตรา 38 ของ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินที่ได้บัญญัติไว้
๒. ตามมาตรา 12 (๓) และมาตรา 12 (๔) ของพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๓๓ ที่กาหนดองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย ที่ประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยจานวนสามคน
ซึ่งเลือกจากผู้ดารงตาแหน่งคณบดี ผู้อานวยการวิทยาลัย ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการสานัก และผู้อานวยการศูนย์
หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจานวนสี่คน ซึ่งเลือก
จากผู้ดารงตาแหน่งคณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย นั้น ซึ่งองค์ประกอบทั้งสองมาจากบุคคลภายในมหาวิทยาลัย
ดังนั้น หากจะสื่อสารนโยบายหรือมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาคมทราบ
ก็สามารถใช้กรรมการตามองค์ประกอบทั้งสองในการดาเนินการได้
มติที่ประชุม
ไม่ ใ ห้มีการมอบหมายให้บุค คลเข้า ประชุมแทนกรณี ที่ค ณะกรรมการ
สภามหาวิ ท ยาลั ย ไม่ ส ามารถเข้ า ร่ ว มประชุ ม ได้ และไม่ อ นุ ญ าตให้ ผู้ แ ทนที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายเข้ า ร่ ว มประชุ ม
สภามหาวิทยาลัย และมอบมหาวิทยาลัยดาเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป
๑.๑.3 การอนุญาต...
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๑.๑.3 การอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วม
การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานแจ้ ง ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ทราบ เนื่ อ งจากการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี ในครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ดังนั้น จึงอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
ของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๑.๔ การจัดปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ 3 ปี อว. กับความสาเร็จการปฏิรูปการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
ประธานแจ้ ง ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ทราบ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสครบรอบ 3 ปี วันสถาปนากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ได้จัดให้มีปาฐกถาพิเศษ จากอดีตผู้บริหารของกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ และ ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
ในหัวข้อ “3 ปี อว. กับความสาเร็จในการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ” ในวัน
จันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจักได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๑.๕ รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปีงบประมาณ 2564
ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ โดยสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบ
รายงานการเงิน มหาวิท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ซึ่ง ประกอบด้ ว ยงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วั นที่ ๓๐ กั นยายน ๒๕๖๔
งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงินและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน สาหรับปีนี้สิ้นสุดวันเดียวกัน
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญสานักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดินเห็นว่า
รายงานการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของมหาวิทยาลัยอุ บลราชธานี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และผลการ
ดาเนินงาน สาหรับปีนี้สิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกาหนด
ดังนั้น ขอให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้ช่วยติดตามดูแลเกี่ยวกับลูกหนี้บุคคลภายนอก ลูกหนี้ผ่อนชาระ
และภาระผู กพั น รวมทั้ง หนี้ สิ น ที่อาจจะเกิด ขึ้นจากภาระผู กพัน ทั้งนี้ มอบอธิ การบดี และผู้ บริห ารมหาวิท ยาลั ย
ที่เกี่ยวข้อง กากับ ติดตาม ดูแล โดยมีข้อสังเกต คือ รายได้จากการจัดการศึกษาปี ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ มีรายได้เพิ่มขึ้น
ทั้งรายได้จากการจัดการศึกษาและบริการ และรายได้จากการอุดหนุนและบริจาค โดยมีรายได้อื่นที่ลดลง โดยสรุป คือ
ในปี ๒๕๖๔ มีรายได้ (ไม่รวมรายได้จากงบประมาณ) เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๓ ประมาณ 17.48 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 2.21 โดยในส่วนของรายจ่ายที่น่าจะเป็ นห่วง คือ รายจ่ายด้านบุคลากรที่เพิ่มขึ้นประมาณ 13 ล้านบาท และ
รายจ่ายค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่ากระแสไฟฟ้า ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ 5 ล้านบาท ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรเร่ง
ด าเนิ น การจั ด หาและพั ฒ นาระบบผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ เ พื่ อ ลดค่ า ใช้ จ่ า ยในด้ า นกระแสไฟฟ้ า ของ
มหาวิทยาลัยให้เร็วขึ้น
จึงเสนอ...
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จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒.๑ การประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ในรอบเดือนที่ผ่านมา
กรรมการและเลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย น าเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ทราบ
งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ กองกลาง สานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานดาเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร
โดยทาการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ หรือช่องทางการสื่อสารต่างๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายประชาชนภายใน
และกลุ่มเป้าหมายประชาชนภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการสื่อสารภายในมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสื่อสาร
แนวนโยบายการบริหารจัดการลงสู่การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เช่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การสืบสานศิลปวัฒนธรรม การจัดประชุม และการจัดช่องทาง รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร เป็นต้น ส่วนการสื่อสาร
ภายนอกจะใช้วิธีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การดาเนินงานต่างๆ ผ่านสื่อมวลชนไปยังกลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนต่างๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน และชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี
และจังหวัดใกล้เคีย ง เพื่อสร้ างความเข้าใจและเชื่อถือศรัทธา และให้ความร่ว มมือสนับสนุนซึ่งกันและกัน ในการ
ดาเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดาเนินงานไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยต่อไป
ทั้ ง นี้ ขอรายงานผลการด าเนิ น งานการประชาสั ม พั น ธ์ ส ร้ า งภาพลั ก ษณ์ ข่ า วสาร กิ จ กรรมต่ า งๆ
ของมหาวิทยาลัย อุบ ลราชธานี ที่ได้รั บการเผยแพร่จากสื่ อต่างๆ ในรูปแบบของวีดีทัศน์รายงานผลการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาให้การสนับสนุนและส่งเสริมการแสดงและการประกวดดนตรีพื้นบ้านของ
อีสาน เช่น วงดนตรีโปงลาง เพื่ออนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม
รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยดาเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
๑.๒.๒ การขยายระยะเวลาการสาเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาเนื่องจากได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ด้วยนักศึกษายื่นคาร้อง
เพื่อขอขยายเวลาเรียนเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผล
กระทบที่ไม่สามารถศึกษารายวิชาและหรือดาเนินงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัยในช่วงปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้นั้น ทั้งนี้
งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ดาเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้วใคร่ขอนาเสนอ
โดยจาแนกตามคณะสังกัดนักศึกษาและระดับการศึกษา รวมทั้งหมดจานวน ๗ คน ดังนี้
๑. ระดับปริญญาตรี คณะบริหารศาสตร์ จานวน ๑ คน ดังนี้
(๑) นางสาวอาภา เจริญทรัพย์ รหัสนักศึกษา ๕๗๑๗๔๐๖๑๓๖ (ขอขยายครั้งที่ ๑) ศึกษาสาขาวิชาการ
บัญชี โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาสาเร็จการศึกษา ดังนี้
ระยะ...
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 ระยะเวลาการศึ ก ษา คื อ เข้ า ศึ ก ษาในภาคต้ น ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๗ (๑/๒๕๕๗) และใน
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๘
 ระยะเวลาที่ขอขยายการสาเร็จการศึกษา คือ ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (๑/๒๕๖๕) ระยะเวลาที่ขอ
ขยาย คือ ๑ ภาคการศึกษา
 ข้อมูล การศึ กษา คือ ลงทะเบี ย นเรียนยังไม่ค รบ/ยังไม่ ผ่ านรายวิช า ในกลุ่ มวิ ช าชีพบังคับ จานวน ๒
รายวิชา ตามหลักสู ตรกาหนด (ซึ่งต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่ ม
วิชาชีพบังคับ ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐)
๒. ระดับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ จานวน ๖ คน ดังนี้
(๑) นางสาวปริญวรรณ สุนทรักษ์ รหัสนักศึกษา ๕๘๑๑๖๐๐๔๐๓ (ขอขยายครั้งที่ ๒) ศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ศึกษา แผน ก แบบ ก๒ โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาสาเร็จการศึกษา ดังนี้
 ระยะเวลาการศึ ก ษา คื อ เข้ า ศึ ก ษาในภาคพิ เ ศษ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๘ (๓/๒๕๕๘) และใน
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๗
 ระยะเวลาที่ ข อขยายการส าเร็ จ การศึ ก ษา คื อ ครั้ ง ที่ ๑ ภาคพิ เ ศษ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๓
(๓/๒๕๖๓) และครั้งที่ ๒ ภาคพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๓/๒๕๖๔) รวมระยะเวลาที่ขอขยาย คือ ๒ ภาค
การศึกษา (ภาคพิเศษ)
 ข้อมูลการศึกษา คือ ลงทะเบียนเรียนครบและผ่านทุกรายวิชาตามหลักสูตรกาหนดเรียบร้อยแล้ว คงเหลือ
ส่วนที่ต้องดาเนินการ คือ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ และขออนุมัติสาเร็จการศึกษา
(๒) นางสาวอริ ย า ทิ พ ชั ย รหั ส นั ก ศึ ก ษา ๕๘๑๑๖๐๐๔๓๒ (ขอขยายครั้ ง ที่ ๒) ศึ ก ษาสาขาวิ ช า
วิทยาศาสตร์ศึกษา แผน ก แบบ ก๒ โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาสาเร็จการศึกษา ดังนี้
 ระยะเวลาการศึ ก ษา คื อ เข้ า ศึ ก ษาในภาคพิ เ ศษ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๘ (๓/๒๕๕๘) และใน
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๗
 ระยะเวลาที่ขอขยายการสาเร็จการศึกษา คือ ครั้งที่ ๑ ภาคพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๓/๒๕๖๓) และ
ครั้งที่ ๒ ภาคพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๓/๒๕๖๔) รวมระยะเวลาที่ขอขยาย คือ ๒ ภาคการศึกษา
(ภาคพิเศษ)
 ข้อมูลการศึกษา คือ ลงทะเบียนเรียนครบและผ่านทุกรายวิชาตามหลักสูตรกาหนดเรียบร้อยแล้ว คงเหลือ
ส่วนที่ต้องดาเนินการ คือ เผยแพร่/ตีพิมพ์บทความวิจัย สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์
และขออนุมัติสาเร็จการศึกษา
(๓) นางสาวจันธิมา หงส์คงคา รหัสนักศึกษา ๕๘๑๑๖๐๐๓๖๒ (ขอขยายครั้งที่ ๒) ศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ศึกษา แผน ข โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาสาเร็จการศึกษา ดังนี้
 ระยะเวลาการศึกษา คือ เข้าศึกษาในภาคพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (๓/๒๕๕๘) และในปีการศึกษา
๒๕๖๔ ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๗
 ระยะเวลาที่ขอขยายการสาเร็จการศึกษา คือ ครั้งที่ ๑ ภาคพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๓/๒๕๖๓) และ
ครั้งที่ ๒ ภาคพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๓/๒๕๖๔) รวมระยะเวลาที่ขอขยาย คือ ๒ ภาคการศึกษา (ภาค
พิเศษ)
 ข้อมูลการศึกษา คือ ลงทะเบียนเรียนครบและผ่านทุกรายวิชาตามหลักสูตรกาหนดเรียบร้อยแล้ว คงเหลือ
ส่วนที่ต้องดาเนินการ คือ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ และขออนุมัติสาเร็จการศึกษา
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(๔) นางสาวน้าฝน รุ่งโรจน์ รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๗๖๐๐๖๙ (ขอขยายครั้งที่ ๑) ศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ศึกษา แผน ก แบบ ก๒ โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาสาเร็จการศึกษา ดังนี้
 ระยะเวลาการศึ ก ษา คื อ เข้ า ศึ ก ษาในภาคพิ เ ศษ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๙ (๓/๒๕๕๙) และใน
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๖
 ระยะเวลาที่ขอขยายการสาเร็จการศึกษา คือ ภาคพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๓/๒๕๖๔) ระยะเวลาที่ขอ
ขยาย คือ ๑ ภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ)
 ข้อมูลการศึกษา คือ ลงทะเบียนเรียนครบและผ่านทุกรายวิชาตามหลักสูตรกาหนดเรียบร้อยแล้ว คงเหลือ
ส่วนที่ต้องดาเนินการ คือ เผยแพร่/ตีพิมพ์บทความวิจัย สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์
และขออนุมัติสาเร็จการศึกษา
(๕) นางสาววีราภรณ์ วิเศษ รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๗๖๐๑๑๕ (ขอขยายครั้งที่ ๑) ศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ศึกษา แผน ก แบบ ก๒ โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาสาเร็จการศึกษา ดังนี้
 ระยะเวลาการศึ ก ษา คื อ เข้ า ศึ ก ษาในภาคพิ เ ศษ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๙ (๓/๒๕๕๙) และใน
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๖
 ระยะเวลาที่ขอขยายการสาเร็จการศึกษา คือ ภาคพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๓/๒๕๖๔) ระยะเวลาที่ขอ
ขยาย คือ ๑ ภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ)
 ข้อมูลการศึกษา คือ ลงทะเบียนเรียนครบและผ่านทุกรายวิชาตามหลักสูตรกาหนดเรียบร้อยแล้ว คงเหลือ
ส่วนที่ต้องดาเนินการ คือ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ และขออนุมัติสาเร็จการศึกษา
(๖) นางสาวสดสวย พุทธปอง รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๗๖๐๑๒๘ (ขอขยายครั้งที่ ๑) ศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ศึกษา แผน ก แบบ ก๒ โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาสาเร็จการศึกษา ดังนี้
 ระยะเวลาการศึ ก ษา คื อ เข้ า ศึ ก ษาในภาคพิ เ ศษ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๙ (๓/๒๕๕๙) และใน
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๖
 ระยะเวลาที่ขอขยายการสาเร็จการศึกษา คือ ภาคพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๓/๒๕๖๔) ระยะเวลาที่ขอ
ขยาย คือ ๑ ภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ)
 ข้อมูลการศึกษา คือ ลงทะเบียนเรียนครบและผ่านทุกรายวิชาตามหลักสูตรกาหนดเรียบร้อยแล้ว คงเหลือ
ส่วนที่ต้องดาเนินการ คือ เผยแพร่/ตีพิมพ์บทความวิจัย สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์
และขออนุมัติสาเร็จการศึกษา
จากรายละเอี ย ดดั ง กล่ า วข้ า งต้ น นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ ผลกระทบจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นไปตามหลักการขอขยายเวลาการสาเร็จการศึกษา โดยมีข้อ
กฎหมายหรือมติที่ประชุมที่เกี่ยวข้องดังนี้
๑. หนั ง สื อส านั กงานปลั ดกระทรวงการอุดมศึก ษา วิทยาศาสตร์ วิ จัยและนวัต กรรมที่ อว ๐๒๒๔.๑/ว ๔๘๐ เรื่ อ งขอความร่ ว มมือในการพิ จ ารณาขยายระยะเวลาการศึก ษาให้ กั บนิสิ ตนั กศึก ษาทุกระดั บการศึ กษา
อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
๒. สภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษาทุกระดับการศึกษาอัน
เนื่องมาจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยให้นักศึกษาที่มีความประสงค์ยื่น คาร้องขอขยายระยะเวลาการศึกษา โดยระบุ
ประเภทการขยายระยะเวลาการศึกษา ว่าเป็นประเภทการขอขยายภาคการศึกษาหรือประเภทการขอขยายระยะเวลา
การศึกษาของภาคการศึกษา ทั้งนี้ จะต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
๓. หนังสือ…
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๓. หนั ง สื อ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย วิ จั ย และนวั ต กรรม ที่ อว ๐๒๒๔.๑/ว ๑๑๐๙ ลงวั น ที่ ๘ กั น ยายน ๒๕๖๓ เรื่ อ ง การขยายระยะเวลาการส าเร็ จ การศึ ก ษาให้ กั บ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา
อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยอ้างมติที่ประชุมคณะกรรมการมาตรฐาน
การอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนของนิสิตนักศึกษาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว มีมติเห็นชอบในหลักการให้ขยายระยะเวลา
การสาเร็จการศึกษาให้ กับนิสิตินักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ออกไปอีกครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน ๑ ปีการศึกษา สาหรับนิสิตนักศึกษาที่อยู่ในช่วงชั้นปีต่างๆ
ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ดังนี้
(๑) ปริญญาตรี ๔ ปี เฉพาะที่กาลังศึกษา อยู่ในชั้นปีที่ ๗ และชั้นปีที่ ๘ (รหัส ๕๖ และ ๕๕)
(๒) ปริญญาตรี ๕ ปี เฉพาะที่กาลังศึกษา อยู่ในชั้นปีที่ ๙ และชั้นปีที่ ๑๐ (รหัส ๕๔ และ ๕๓)
(๓) ปริญญาตรี ๖ ปี เฉพาะที่กาลังศึกษา อยู่ในชั้นปีที่ ๑๑ และชั้นปีที่ ๑๒ (รหัส ๕๒ และ ๕๑)
(๔) ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) เฉพาะที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๓ และชั้นปีที่ ๔ (รหัส ๖๐ และ ๕๙)
(๕) ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เฉพาะที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๒ และ
ชั้นปีที่ ๓
(๖) ปริญญาโท เฉพาะที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๔ และชั้นปีที่ ๕ (รหัส ๕๙ และ ๕๘)
(๗) ปริ ญญาเอก (ส าหรั บ ผู้ เข้ าศึ กษาที่ ส าเร็ จปริญ ญาตรี) เฉพาะที่ก าลั งศึ กษา อยู่ ในชั้น ปีที่ ๗ และ
ชั้นปีที่ ๘ (แบบ ๑.๒ และแบบ ๒.๒ : รหัส ๕๖ และ ๕๕)
(๘) ปริ ญ ญาเอก (ส าหรั บ ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ ปริ ญ ญาโท) เฉพาะที่ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ใ นชั้ น ปี ที่ ๕ และ
ชั้นปีที่ ๖ (แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ : รหัส ๕๘ และ ๕๗)
๔. หนังสือสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๐๔.๒/ว ๖๐๓๐
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง การขยายระยะเวลาการสาเร็จการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่
ระบาดของเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการมาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษา ในการประชุ ม
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว เห็นว่าเพื่อเป็ นการบรรเทาความเดือดร้อนของนิสิต
นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงมีมติเห็นชอบใน
หลักการให้ขยายเวลาการศึกษาที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาทุกระดับสาหรับนิสิตนักศึกษาที่
มีระยะเวลาการศึกษาครบตามที่กาหนด ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ออกไปอีก ๑ ปีการศึกษา
๕. หนังสือสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๐๔.๒/ว ๒๐๗๑๒ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การขยายเวลาการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่
ระบาดของโรคติ ดเชื้อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการมาตรฐานการอุด มศึ กษา ในการประชุ ม
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว เห็นว่าเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของนิสิต
นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงมีมติเห็นชอบใน
หลักการให้สภาสถาบันอุดมศึกพิจารณาการขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษาได้อีก ๑ ปีการศึกษา โดยไม่ต้อง
เสนอคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาพิจารณา ทั้งนี้ ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาขยายระยะเวลาการศึกษา
ให้กับนักศึกษา โดยกากับดูแลให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ การขยายระยะเวลาการสาเร็จการศึกษาให้กับ
นักศึกษาเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
มติที่ประชุม

รับทราบ
๑.๒.๓ รายงาน…
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๑.๒.๓ รายงานการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพิ่มเติม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุน
ภายนอก ไตรมาสที่ 2
ผู้อานวยการกองแผนงาน นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 ในระหว่างปีงบประมาณ กรณีได้รับ
งบประมาณสนับ สนุนจากแหล่งทุนภายนอก ซึ่งต้องดาเนินการตามความประสงค์ของแหล่งทุน สภามหาวิทยาลัย
มอบอานาจให้อธิการบดีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี เพิ่มเติม สาหรับโครงการดังกล่าว และรายงานต่อสภา
มหาวิท ยาลัย เป็น รายไตรมาส ซึ่ง ในไตรมาสที่ 2 ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2565 มีก ารตั้ง แผนงบประมาณ
รายจ่า ย เพิ่ม เติม กรณีไ ด้ร ับ งบประมาณสนับ สนุน จากแหล่ง ทุน ภายนอก จ านวน 8 โครงการ เป็น จานวน
งบประมาณทั้งสิ้น 6,890,794 บาท (หกล้านแปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน) จาแนกรายรับเป็น
2 ประเภท ดังนี้
1. เงิน บริ จ าคหรื อ เงิ น ทุ น การศึ กษา เป็นเงิน 192,750 บาท (หนึ่ งแสนเก้า หมื่ นสองพั นเจ็ ดร้ อยห้าสิบบาทถ้วน)
2. เงินสนับสนุนการบริการวิชาการ เป็นเงิน 6,698,044 บาท (หกล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่สิบ สี่บาทถ้วน)
โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 การตั้ งแผนงบประมาณรายจ่ ายเงินรายได้ เพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณี ได้รั บ
งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ไตรมาสที่ 2
ประเภท
รายรับ

คณะ/หน่วยงาน

(1)
(2)
1. เงิน
1.1
บริจาคหรือ คณะพยาบาล
เงิน
ศาสตร์
ทุนการศึกษ
า

1.2 สานักงาน
พัฒนานักศึกษา

ชื่อโครงการ
(3)
1.1.1
โครงการเงิน
บริจาคเพื่อ
สนับสนุนการ
ผลิตบัณฑิต

1.2.1
โครงการค่า
สนับสนุนการ

ผู้ให้ทุน

(6)
288,000

ขอตั้ง
งบประมาณ
เพิ่มเติม
(7)
50,000

(8)= (6)+ (7)
338,000

-

142,750

142,750

งบประมาณ
ทั้งโครงการ

(4)
(5)
ผู้ประสงค์
338,000
บริจาค
งบประมาณ
สนับสนุนการ
ผลิตบัณฑิต
ดังนี้
1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
สมลักษณ์
เทพสุริยานนท์
2. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
สงวน ธานี
3. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
อมรรัตน์ นธะ
สนธิ์
สถาบัน
142,750
การแพทย์
ฉุกเฉิน

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้แล้ว

รวม
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ประเภท
รายรับ

คณะ/หน่วยงาน

(1)

(2)

ชื่อโครงการ

ผู้ให้ทุน

(3)
(4)
ปฏิบัติงาน
แห่งชาติ
ด้านการแพทย์ (สพฉ.)
ฉุกเฉิน

รวม เงินบริจาคหรือเงินทุนการศึกษา
2. เงิน
2.1 กองบริการ 2.1.1
สนับสนุน
การศึกษา
โครงการ
การบริการ
“พัฒนา
วิชาการ
คุณภาพ
การศึกษาและ
พัฒนาท้องถิ่น
โดยมีสถาบัน
อุดมศึกษาเป็น
พี่เลี้ยง
ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2564”
2.1.2
โครงการ
จัดการ
ทดสอบทาง
การศึกษา
วิชาชีพครู
2.2 คณะ
2.2.1
วิศวกรรมศาสตร์ โครงการ
กิจกรรมการ
พัฒนา
เทคโนโลยี
เกษตร
อุตสาหกรรม
อัจฉริยะ
2.2.2
โครงการ
กิจกรรมการ
พัฒนาสถาน
ประกอบการ
เพื่อความ
ยั่งยืนผ่านศูนย์
ปฏิรูป
อุตสาหกรรม
2.3
2.3.1

งบประมาณ
ทั้งโครงการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้แล้ว

(5)

(6)

ขอตั้ง
งบประมาณ
เพิ่มเติม
(7)

(8)= (6)+ (7)

รวม

480,750
4,601,250

288,000
-

192,750
4,601,250

480,750
4,601,250

สถาบัน
ทดสอบทาง
การศึกษา
แห่งชาติ
(องค์การ
มหาชน)
ศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรม
ภาคที่ 7 กรม
ส่งเสริม
อุตสาหกรรม

1,039,463

-

1,039,463

1,039,463

492,000

-

492,000

492,000

ศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรม
ภาคที่ 7 กรม
ส่งเสริม
อุตสาหกรรม

182,800

-

182,800

182,800

สถาบัน
ทดสอบทาง

991,160

989,500

1,660

991,160

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์
วิจัยและ
นวัตกรรม
(สป.อว.)
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ประเภท
รายรับ
(1)

คณะ/หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

ผู้ให้ทุน

งบประมาณ
ทั้งโครงการ

(2)
สานักงานวิเทศ
สัมพันธ์

(3)
(4)
(5)
โครงการ
การศึกษา
บริหารจัดการ แห่งชาติ
หน่วยงาน
(องค์การ
มหาชน)
2.4
2.4.1
สานักงาน
1,905,171
สานักงานส่งเสริม โครงการ
พัฒนา
บริหารงานวิจัย
สนับสนุนการ วิทยาศาสตร์
บริการวิชาการ
พัฒนา
และเทคโนโลยี
และทานุบารุง
เทคโนโลยีของ แห่งชาติ
ศิลปวัฒนธรรม
อุตสาหกรรม (สวทช.)
ไทย (ITAP)
รวม เงินสนับสนุนการบริการวิชาการ
9,211,844
รวมเงินเป็นจานวนทั้งสิ้น
9,692,594

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้แล้ว
(6)

ขอตั้ง
งบประมาณ
เพิ่มเติม
(7)

รวม
(8)= (6)+ (7)

1,524,300

380,871

1,905,171

2,513,800
2,801,800

6,698,044
6,890,794

9,211,844
9,692,594

จากผลการดาเนินงานการขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้เพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ตั้งแต่สิ้นไตรมาสที่ 1 ถึง สิ้นไตรมาสที่ 2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,639,194 บาท โดยจาแนกตามรายรับได้
ดังนี้
1. ประเภทเงินบริจาคหรือเงินทุนการศึกษา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,170,450 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ด
หมื่นสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
2. เงินสนับสนุนการบริการวิชาการ เป็นเงินทั้งสิ้น 7,443,744 บาท (เจ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นสามพันเจ็ด
ร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน)
3. เงินสนับสนุนการวิจัย เป็นเงินทั้งสิ้น 1,025,000 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,639,194 บาท (เก้าล้านหกแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน)
3. เงินสนับสนุนการวิจัย
1,025,000, 11%

1. ประเภทเงินบริจาคหรือเงิน
ทุนการศึกษา 1,170,450,
12%

2. เงินสนับสนุนการบริการ
วิชาการ 7,443,744, 77%

แผนภาพที่ 1 การตั้ ง แผนงบประมาณรายจ่ า ยเงิ น รายได้ เพิ่ ม เติ ม ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565
กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ไตรมาสที่ 1 ถึง ไตรมาสที่ 2
เมื่อเปรียบเทียบ...
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บการตั้ ง แผนงบประมาณรายจ่ า ย เงิ น รายได้ เพิ่ ม เติ ม ในช่ ว งเวลาเดี ย วกั น ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก
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ไตรมาสที่ 1 ถึง ไตรมาสที่ 2 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก
ลดลง เป็นเงิน 40,028,272 บาท จาแนกประเภทงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนออกเป็น 3 ประเภท รายละเอียด
ตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สรุ ป เปรี ย บเที ย บการตั้ ง แผนงบประมาณรายจ่ า ย เงิ น รายได้ เพิ่ ม เติ ม ระหว่ า งปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2565 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ไตรมาสที่ 1 ถึง
ไตรมาสที่ 2 จาแนกประเภทงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
ประเภท

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 256๔

(1)

(2)

1. เงินสนับสนุนการ
บริการวิชาการ
2. เงินบริจาคหรือ
เงินทุนการศึกษา
3. เงินสนับสนุนการ
วิจัย
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

246,130
25,671,541
23,749,795
49,667,466

เปรียบเทียบ
ปี 2565 กับ ปี คิดเป็นร้อยละ
2564
(3)
(4)=(3)-(2)
((๓)/(2)*
100)=(5)
1,170,450
924,320
475.54

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 256๕

7,443,744

18,227,797
1,025,000
22,724,795
9,639,194
40,028,272

สัญลักษณ์
(6)

29.00
4.32
- 19.41

ทั้ ง นี้ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บการตั้ ง แผนงบประมาณรายจ่ า ย เงิ น รายได้ เพิ่ ม เติ ม ระหว่ า งปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2565 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก เป็นรายไตรมาส
ระหว่างไตรมาสที่ 1 กับ ไตรมาสที่ 2 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้
เพิ่มเติม ลดลง เป็นเงิน 40,028,272 บาท จาแนกตามไตรมาส ดังนี้
1. ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน ๒,๗๔๘,๔๐๐ บาท เมื่อเทียบเคียงกับปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เป็ น เงิ น 4,679,900 บาท พบว่ า การตั้ ง แผนงบประมาณรายจ่ า ย เงิ น รายได้ เพิ่ ม เติ ม ระหว่ า ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลดลง เป็นเงิน 1,931,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.73
2. ไตรมาส ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 6,890,794 บาท เมื่อเทียบเคียงกับปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เป็ น เงิน 44,987,566 บาท พบว่า การตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ เพิ่มเติม ระหว่า ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลดลง เป็นเงิน 38,096,772 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.32รายละเอียดตามตารางที่ 3
และแผนภาพที่ 2

ตารางที่ 3...
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ตารางที่ 3 สรุ ป เปรี ย บเที ย บการตั้ ง แผนงบประมาณรายจ่ า ย เงิ น รายได้ เพิ่ ม เติ ม ระหว่ า งปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2565 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ไตรมาสที่ 1
ถึง ไตรมาสที่ 2
ไตรมาส/
ปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 256๔

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 256๕

(1)

(2)

(3)

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น

4,679,900
44,987,566
49,667,466

๒,๗๔๘,๔๐๐
6,890,794
9,639,194

50,000,000

เปรียบเทียบ
ปี 2565 กับ
ปี 2564
(4)=(3)-(2)
- 1,931,500
- 38,096,772
- 40,028,272

คิดเป็นร้อยละ

สัญลักษณ์

((๓)/(2)*
100)=(5)
- 58.73
- 15.32
- 19.41

(6)

เป็นเงิน 44,987,566 บาท
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ไตรมาส 1
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไตรมาส 2
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนภาพที่ 2 สรุ ปเปรียบเทียบการตั้งแผนงบประมาณรายจ่า ย เงิน รายได้ เพิ่มเติม ระหว่า ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก
ไตรมาสที่ 1 ถึง ไตรมาสที่ 2
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ การตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพิ่มเติม
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 กรณี ไ ด้ รั บ งบประมาณสนั บ สนุ น จากแหล่ ง ทุ น ภายนอก ไตรมาสที่ 2
จานวน 8 โครงการ เป็นจานวนงบประมาณทั้งสิ้น 6,890,794 บาท (หกล้านแปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่ บาทถ้วน)
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- มอบกองแผนงาน ศึกษา วิเคราะห์ สาเหตุการ เพิ่ม -ลด ของรายได้ประเภทต่าง ๆ รวมทั้งแนวทาง
และวิธีการในการแสวงหารายได้ให้เพิ่มขึ้น และจัดทาเป็นเอกสารรายงานต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในโอกาสต่อไป
มติที่ประชุม...
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มติที่ประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

รับทราบและมอบกองแผนงานดาเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ

๑.๒.๔ รายงานผลการดาเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นาเสนอที่
ประชุมเพื่อทราบ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสาหรับ
หน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ข้อ 13 (9) กาหนดให้มีการรายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ประกอบด้วย การรายงานต่อคณะกรรมการและการรายงานต่อบุคคลภายนอก ทั้งนี้
การรายงานต่อบุ คคลภายนอก ให้ ร ายงานในรายงานประจาปีของหน่ว ยงานของรัฐ หรือเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงานของรัฐ โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนามในรายงานดังกล่าว โดยต้องมีเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้
1. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง และการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้านการทุจริตของหน่วยงานของรัฐ
2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในด้านการเงิน
3. จานวนครั้งในการจัดประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละราย
ดังนั้ น คณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิ ทยาลั ย อุบ ลราชธานี จึง ขอรายงานผลการด าเนิน งาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนตามที่หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ฯ กาหนด (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม) โดยมีหัวข้อที่สาคัญ ดังนี้
1. การสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัย
2. การสอบทานรายงานการเงิน
3. การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
4. การสอบทานการกากับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย
5. การสอบทานการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
รวมถึงข้อกาหนดอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย
6. การประเมินผลการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรคของสานักงานตรวจสอบภายใน รวมถึงข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน และศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ รายงานผลการดาเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. มอบคณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี พิจารณาให้ ข้ อเสนอแนะและ
แนวทางปรับปรุงการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงข้อกาหนดอื่นๆ ของ
มหาวิทยาลัย
2. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาแนวทางในการป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นในอนาคตจากการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงข้อกาหนดอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม...
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มติที่ประชุม
รับทราบและมอบคณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยดาเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
๑.๒.๕ รายงานการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศ ปีพุทธศักราช 2564
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบ ลราชธานีได้มีคาสั่งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิช าการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑. พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นในการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่ างมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กร ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
๒. ขอให้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือชี้แจงข้อเท็จจริง
และจัดส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นได้
๓. พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก่อนลงนามเกี่ยวกับ
การจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีแล้ว ยกเว้นการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานและประโยชน์ได้เสียของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นอย่างยิ่ง ให้นาเสนอเรื่องต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณา
๔. ให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณากลั่ น กรองการจั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ รายงานผลการ
ดาเนินการต่อสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
อนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
กับ สถาบั นการศึกษา หน่ วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ ในการประชุมครั้ งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒
พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้กาหนดขั้นตอนในการเสนอร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและได้ แจ้งเวียนให้หน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติแล้ว
ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการฯ และแก้ไขอานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการฯ
สภามหาวิทยาลัยจึงได้มีคาสั่งที่ 14/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดทาบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิช าการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ โดยมีอานาจหน้าที่
ดังนี้
๑. พิจารณากลั่นกรอง ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก่อนลง
นามเกี่ยวกับการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศ
และต่างประเทศที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแล้ว ยกเว้น
การจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่มีผลกระทบต่อนโยบาย การเงินหรือทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่มีมูลค่าสูงหรือ
อาจมีผลกระทบต่อการบริหารงานและประโยชน์ได้ เสียของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมากและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในต่างประเทศ ให้เสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เพื่อพิจารณาอีกชั้นหนึ่ง
๒. ขอให้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือชี้แจงข้อเท็จจริง
และจัดส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นได้
ในการนี้ กองกลาง สานักงานอธิการบดี ที่รับผิดชอบด้านการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการภายในประเทศ ขอรายงานการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน
และองค์กรในประเทศ ปีพุทธศักราช 2564 จานวน 14 เรื่อง โดยแบ่งออกเป็น
1. บันทึก…
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1. บันทึกข้อตกลงที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดทาบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ มีจานวน ๗ เรื่อง
2. บั น ทึกข้อตกลงความร่ ว มมือที่ผ่ านการพิจารณาจากส านักงานกฎหมายและนิติการ มีจานวน
7 เรื่อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
บันทึกข้อตกลงที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ
ลาดับ
ชื่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
1. ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาหรับ
ห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนแผนการ
เรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์โรงเรียนวา
รินชาราบระหว่าง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี กับ โรงเรียนวารินชาราบ
(คณะวิทยาศาสตร์)
2. ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาหรับ
ห้องเรียนพิเศษโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวัน
วิทยาระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กับ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
(คณะวิทยาศาสตร์)
3. ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกับ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4. ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กับ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (คณะ
บริหารศาสตร์)
5. ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องกองทุน
พัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

ผ่านการพิจารณา
การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม
๒๕๖๔

ผลการดาเนินการ
อยู่ระหว่างประสานการลง
นามความร่วมมือ

การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม
๒๕๖๔

อยู่ระหว่างประสานการลง
นามความร่วมมือ

การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม
๒๕๖๔
การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม
๒๕๖๔

ยกเลิกการลงนามเนื่องจาก
สถาบันคู่ความร่วมมือเปลี่ยน
นโยบายการดาเนินการ
อยู่ระหว่างประสานการลง
นามความร่วมมือ

การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ลงนามแล้ว
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ จัดตั้งเครือข่ายร่วมพัฒนา
ผู้ประกอบการ
ส่งเสริมผู้ประกอบการ
นวัตกรรมเพื่อสร้างประโยชน์
แก่พื้นที่และสังคม
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ชื่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
6. ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้
สินเชื่อโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการแก่
ข้าราชการและลูกจ้างประจาสังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่าง
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) กับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7. ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้ง
สถานีน้ามันเชื้อเพลิงและร้านค้าเพื่อ
สวัสดิการระหว่าง บริษัท ปตท. น้ามันและ
การค้าปลีก จากัด (มหาชน) กับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผ่านการพิจารณา
การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม
๒๕๖๔

ผลการดาเนินการ
ลงนามแล้ว
เ ผ ย แ พ ร่ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
สวัสดิการให้กับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยรับทราบ

การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม
๒๕๖๔ และและการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖5 เมื่อวันที่
๒๗ มกราคม ๒๕๖๕

อยู่ ร ะหว่ า งประสานการลง
นามความร่วมมือ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่ผ่านการพิจารณาจากสานักงานกฎหมายและนิติการ
ลาดับ
ชื่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ผ่านการพิจารณา
1. ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ
ตามบันทึกข้อความ ที่ อว
ลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันระหว่าง
0604.1.10/912 ลงวันที่
สถาบันสมาชิกของที่ประชุมคณะผู้บริหาร 29 กรกฎาคม 2564
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและ
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ (ทคบร.)
ระหว่าง สถาบันสมาชิกของที่ประชุมคณะ
ผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ
และมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ (ทคบร.)
2. ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ
ตามบันทึกข้อความ ที่ อว
ขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์
๐๖๐๔.๑.๑๐/๙๗๔ ลงวันที่
มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
ประเทศ ระหว่าง สานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ตามบันทึกข้อความ ที่ อว
ธนาคารออมสิน กับ มหาวิทยาลัย
๐๖๐๔.๑.๑๐/๑๑๔๖ ลง
อุบลราชธานี เพื่อดาเนินโครงการออมสิน วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔
ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นและโครงการส่งเสริม
ศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
4. ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
ตามบันทึกข้อความ ที่ อว
วิชาการ ระหว่าง บริษัท เอส.เอ็ม.ซี
๐๖๐๔.๑.๑๐/๑๓๑๔ ลง
(ประเทศไทย) จากัด กับ มหาวิทยาลัย
วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖4
อุบลราชธานี

ผลการดาเนินการ
ลงนามแล้ว
อยู่ ร ะหว่ า งการด าเนิ น การ
จั ด ท าประกาศมหาวิ ท ยาลั ย
อุ บ ล ร า ช ธ า นี เ รื่ อ ง ก า ร
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้าม
ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า พ . ศ .
2565
ลงนามแล้ว
อยู่ ร ะหว่ า งการประสานการ
ด าเนิ น งานกั บ ว ิ ท ย ส ถ า น
สั ง คมศาสตร์ มนุ ษ ยศาสตร์
และศิ ล ปกรรมศาสตร์ แห่ ง
ประเทศไทย (ธั ช ชา)
ลงนามแล้ว
การจัดตั้ง Smart Startup
Company by GSB Startup
ในการจัดตั้งบริษัทจาลอง
ให้กับนักศึกษาที่มสี ินค้า/
บริการ
ลงนามแล้ว
การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง
“การบริ ห ารจั ด การพลั ง งาน
สาหรับอุตสาหกรรม 4.0”

18
ลาดับ
5.

6.

7.

ชื่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ผ่านการพิจารณา

ผลการดาเนินการ
การจัดแสดงนวัตกรรมในงาน
EN Tech Day 2565
ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนา ตามบันทึกข้อความ ที่ อว
ลงนามแล้ว
คุณภาพการศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัย 0604.1.10/1368 ลง
การประชุมหารือความร่วมมือ
อุบลราชธานี กับ โรงเรียนอนุบาล
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ในระดับ หลั กสู ตร คณะและ
อุบลราชธานี
มหาวิทยาลัย จานวน 2 ครั้ง
การฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ
ของนักศึกษา จานวน 10 คน
ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การ ตามบันทึกข้อความที่ อว
ลงนามแล้ว
จัดกิจกรรมแฮกกาธอน ภายใต้โครงการ ๐๖๐๔.๑.๑๐/๖๔๔ ลงวันที่ จั ด การแข่ ง ขั น แฮกกะธอน
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบล
๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
( Hackathon) ใ น โ ค ร ง ก า ร
แบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตาบล
ยกระดับ เศรษฐกิจและสั งคม
สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ปีงบประมาณ
รายต าบล โดยมี ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
๒๕๖๔
แข่งขัน 146 ทีมในระดับภาค
ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ ณ
โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี
ร่างบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วย
ตามบันทึกข้อความ ที่ อว
อยู่ระหว่างประสานการลงนาม
ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อร่วมจัด
๐๖๐๔.๑.๑๐/๑๕๐๑ ลง
ความร่วมมือ
ประชุมวิชาการนานาชาติ International วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔
Conference and Exhibition on
Pharmaceutical Sciences and
Technology (PST ระหว่างมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (คณะเภสัชศาสตร์) กับ
หน่วยงานเครือข่าย จานวน ๑๕ สถาบัน

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ รายงานการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศ ปีพุทธศักราช 2564
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. มอบมหาวิทยาลัยจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
หน่วยงานต่างๆ เช่น โครงการและกิจกรรมที่ดาเนินงาน ผลงานที่เกิดขึ้นจากดาเนินงาน และประโยชน์ที่มหาวิทยาลัย
ได้รับจากการดาเนินงานร่วมกัน เป็นต้น
๒. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาอย่างรอบคอบในการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
ภาคเอกชนหรือองค์กรที่แสวงหากาไรต่างๆ เพื่อป้องกันการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินหรือข้อมูลของราชการ ซึ่งอาจจะ
เป็นการเอื้อประโยชน์ ทางธุรกิจให้ กับภาคเอกชนหรือองค์กรที่แสวงหากาไรต่างๆ ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยพิจารณา
เบื้องต้นแล้วเห็นว่าอาจผลกระทบต่อการบริหารงานและประโยชน์ได้เสียของมหาวิทยาลัย ให้นาเสนอเรื่องต่อที่ป ระชุม
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณา
มติที่ประชุม...
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มติที่ประชุม
รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัย ดาเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
๑.๒.๖ ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบครึ่งปีแรก (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม
๒๕๖๕)
รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ น าเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ทราบ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๓ “ข้อ ๗ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้
ประเมินสององค์ประกอบ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
ต้องมีสัดส่วนคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ และการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ต้องมีสัดส่วนคะแนนไม่
เกินร้อยละสามสิบ และข้อ ๑๒ (๑) การประเมินข้าราชการที่ดารงตาแหน่งประเภทบริหารตามมาตรา ๑๘ (ข) (๑) –
(๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยกาหนดให้ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้ประเมินอธิการบดี” นั้น
กอปรกับการประเมินผลปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามข้อ ๑๔ (๘)
ของข้อบั งคับฉบับ ดังกล่ าว ได้กาหนดว่า “ให้ หน่วยงานส่ งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการใน
หน่วยงานของตนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิจารณาให้ความเห็ นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการ
ประเมิน ผลการปฏิบั ติ ร าชการ และให้ ความเห็ นเกี่ ยวกั บผลการประเมิ นการปฏิบั ติผ ลราชการของข้า ราชการใน
มหาวิทยาลัยก่อนนาเสนออธิการบดี ยกเว้นผลการประเมินอธิการบดี ให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ”
บัดนี้ การประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของอธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการได้ดาเนินการพิจารณาประเมินฯ เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของอธิการบดีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 รอบครึ่งปีแรก (วันที่ ๑ ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม
๒๕๖5) ดังนี้
คะแนนองค์ประกอบที่ ๑
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(๗๐ คะแนน)
65
หมายเหตุ

ระดับดีเด่น
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับพอใช้
ระดับต้องปรับปรุง

คะแนนองค์ประกอบที่ ๒
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
(๓๐ คะแนน)
๒6

รวมคะแนน
(100คะแนน)

ระดับผลการประเมิน

91

ดีเด่น

คะแนนระหว่าง ๙๐-๑๐๐ คะแนน
คะแนนระหว่าง ๘๐-๘๙ คะแนน
คะแนนระหว่าง ๗๐-๗๙ คะแนน
คะแนนระหว่าง ๖๐-๖๙ คะแนน
คะแนนต่ากว่า ๖๐ คะแนน

จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ โปรดทราบ ผลการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของ
อธิการบดี
มติที่ประชุม

รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒...
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๕
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- มอบมหาวิทยาลัย พิจารณาสรุปข้อเสนอแนะและมติที่ประชุมในระเบียบวาระที่สาคัญเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบและดาเนินการให้เป็นไปตามมติที่ประชุม
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่ มีการแก้ไ ข และมอบมหาวิทยาลัย
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1 แผนเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย (งบประมาณแผ่นดิน) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
ผู้อานวยการกองแผนงาน นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่กองแผนงาน ได้รายงาน
ผลการดาเนิน งานตามแผนการใช้จ่ ายงบประมาณแผ่ นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้ นไตรมาสที่ 1
(31 ธันวาคม 2564) ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมานั้น ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ โดยมอบมหาวิทยาลัยกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ
คณะ/วิทยาลัย/สานัก ให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 และให้หน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนด จัดทาแผนการดาเนินงานที่จะทา
ให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปตามเป้าหมาย และรายงานต่อที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย นั้น
บัดนี้ คณะ/วิทยาลัย/สานัก ได้จัดทาแผนการดาเนินงานการเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส โดยมีรายละเอียดดัง
ตารางที่ 1 ดังนี้

ตารางที่ 1…
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ตารางที่ 1 สรุปแผนการดาเนินงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย (งบประมาณแผ่นดิน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะ/หน่วยงาน
1. คณะเกษตรศาสตร์
2. คณะพยาบาลศาสตร์
3. คณะเภสัชศาสตร์
4. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
5. คณะวิทยาศาสตร์
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์
7. คณะศิลปศาสตร์
8. สานักคอมพิวเตอร์ฯ
9. สานักวิทยบริการ
10. สานักงานอธิการบดี
รวม

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน
1,973,300.00 13,674,300.00
7,336,000.00
3,339,300.00 21,055,000.00
7,524,700.00 69,769,700.00
7,727,300.00 13,608,700.00
3,849,900.00
5,164,700.00
1,037,100.00
202,400.00
2,070,600.00
558,996,500.00 26,705,000.00
594,057,100.00 149,977,400.00
เป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด
+สู ง/-ต่า กว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด

ภาพรวม
15,647,600.00
7,336,000.00
24,394,300.00
77,294,400.00
21,336,000.00
9,014,600.00
1,037,100.00
202,400.00
2,070,600.00
585,701,500.00
744,034,500.00

ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาสที่ 2 ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาสที่ 3 ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาสที่ 4
รายจ่ายประจา รายจ่ายลงทุน ภาพรวม รายจ่ายประจา รายจ่ายลงทุน ภาพรวม รายจ่ายประจา รายจ่ายลงทุน ภาพรวม
100.00
2.80 15.06
100.00
26.27 35.57
100.00
99.91 99.92
50.00
50.00
75.00
75.00
100.00
100
67.14
4.58 13.15
100.00
50.53 57.31
100.00
99.29 99.38
61.93
38.59 40.86
100.00
81.54 83.34
100.00
100.00 100.00
47.86
21.01 30.73
97.03
41.05 61.33
100.00
100.00 100.00
74.47
43.37 56.65
100.00
62.05 78.26
100.00
95.96 97.68
71.01
71.01
100.00
100
100.00
100
100.00
100
100.00
100
100.00
100
100.00
100
100.00
100
100.00
100
49.83
49.10 49.80
75.02
23.80 72.68
100.00
89.85 99.54
50.61
30.99 46.66
76.14
57.52 72.39
100.00
97.95 99.59
57.00
29.00 51.00
79.00
46.00 72.00
98.00
75.00 93.00
-6.39
1.99 -4.34
-2.86
11.52 0.39
2.00
22.95 6.59

หมายเหตุ รายจ่ายลงทุน ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาสที่ 4 มีแผนการดาเนินงานไม่เป็นร้อยละ 100 เนื่องจากดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วมีเงินเหลือจ่าย
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จากตารางข้างต้นเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด มหาวิทยาลัยสามารถเบิกจ่ายในภาพรวมเป็นไป
ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด ได้ในไตรมาสที่ 3 และ 4 โดยสรุปรายละเอียด ได้ดังนี้
ณ ไตรมาสที่ 2
รายจ่ายประจา มีแผนการเบิกจ่าย ร้อยละ 50.61 ต่ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด ร้อยละ 6.39
(เป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด ร้อยละ 57)
รายจ่ายลงทุน มีแผนการเบิกจ่าย ร้อยละ 30.99 สูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด ร้อยละ 1.99
(เป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด ร้อยละ 29)
ภาพรวม มีแผนการเบิกจ่าย ร้อยละ 46.66 ต่ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด ร้อยละ 4.34
(เป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด ร้อยละ 51)
ณ ไตรมาสที่ 3
รายจ่ายประจา มีแผนการเบิกจ่าย ร้อยละ 76.14 ต่ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด ร้อยละ 2.86
(เป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด ร้อยละ 79)
รายจ่ายลงทุน มีแผนการเบิกจ่าย ร้อยละ 57.52 สูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด ร้อยละ 11.52
(เป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด ร้อยละ 46)
ภาพรวม มีแผนการเบิกจ่าย ร้อยละ 72.39 สูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด ร้อยละ 0.39
(เป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด ร้อยละ 72)
ณ ไตรมาสที่ 4
รายจ่ายประจา มีแผนการเบิกจ่าย ร้อยละ 100 สูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด ร้อยละ 2
(เป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด ร้อยละ 98)
รายจ่ายลงทุน มีแผนการเบิกจ่าย ร้อยละ 97.95 สูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด ร้อยละ 22.95
(เป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด ร้อยละ 75)
ภาพรวม มีแผนการเบิกจ่าย ร้อยละ 99.59 สูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด ร้อยละ 6.59
(เป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด ร้อยละ 93)
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะแผนเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย (งบประมาณแผ่นดิน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- มอบมหาวิ ท ยาลั ย ด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไปติ ด ตามแผนเร่ ง รั ด การเบิ ก จ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ย
(งบประมาณแผ่ น ดิ น ) ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ เพื่ อ ให้ ก ารใช้ จ่ า ยงบประมาณของ
คณะ/วิทยาลัย/สานัก ให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
มติที่ประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดาเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ

๓.๒ การนาเสนอ...
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๓.๒ การนาเสนอนโยบายการบริหารงานและการพัฒนางานตามพันธกิจของ
คณะเกษตรศาสตร์
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วาระพิเศษ (ลับ) เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รายงานผลการสรรหาคณบดี
คณะเกษตรศาสตร์ และเสนอเพื่อพิจ ารณาอนุมัติแต่งตั้งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ที่ประชุมมีมติมอบคณบดี คณะ
เกษตรศาสตร์ นาเสนอนโยบายการบริหารงานและการพัฒนางาน ตามพันธกิจของคณะ ในรอบระยะเวลา ๔ ปี ที่ดารง
ตาแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย จักได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป
ในการนี้ เพื่อให้การบริหารงานของคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ดาเนินการเป็นไปตามนโยบายการบริหารงาน
และการพัฒนางานตามพันธกิจของคณะ จึงใคร่ขอนาเสนอแนวทางการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ให้เป็นองค์กรชั้นนา
ทางวิชาการและวิจัย ด้านการเกษตร ประมง และอาหาร ในภูมิภาคลุ่มน้าโขง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การผลิตบัณฑิตและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1) ส่งเสริมให้ มีการผลิ ตบั ณฑิตโดยใช้รูปแบบการ สอน ในรูปแบบ/วิธีการต่างๆ ที่ส่ งเสริมให้ผู้ เรียน
มีความสามารถเรียนรู้ ได้ด้วยตนเอง เน้นให้ มีการ ฝึ กปฏิบัติให้สอดคล้องกับภาคทฤษฎี ให้ มีความรู้ ความสามารถ
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และมีศักยภาพตรงตามความ ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาและ ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับกระแส
โลกาภิวัตน์ และการเปลี่ยนแปลงของ เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และปัจจัยเสี่ยงที่ที่ไม่ อาจคาดการณ์ได้ เพื่อให้
สามารถผลิตบัณฑิตได้ตรง ตามความต้องการของตลาดแรงงาน ถูกต้องตาม มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3) ส่งเสริมให้มีจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีวินัย เข้มแข็ง อดทน
สอดแทรกการพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสาและความรับผิดชอบต่อสังคม
2. การวิจัย
1) ส่งเสริมการวิจัยเชิงรุกที่มีการกาหนด เป้าหมายอย่างชัดเจน มีความสอดคล้องกับ ความต้องการของ
ชุมชนและ สังคม และภูมิภาค ลุ่มน้าโขง ทิศทางการวิจัยตามยุทธศาสตร์การ วิจัยของชาติ และของมหาวิทยาลัย ให้
สามารถนาผลการวิจัยไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ได้ อย่างแท้จริง
2) ส่ ง เสริ มการวิ จั ย ในลั กษณะบู รณาการศาสตร์ วิ ช าการต่ างๆ โดยเน้น การวิจั ย ที่ส ามารถนาไปใช้
ประโยชน์ ในการเรียนการสอน การพัฒนา หลักสูตร การบริการทางวิชาการ การทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรม และการ
บริหารจัดการ
3) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มี ความเข้มแข็งในงานด้านการวิจัย โดยจะดาเนินการ
ตามแนวทางของมหาวิทยาลัย และจะกาหนดให้มีการ ปรับปรุงระบบและกลไก ในการพัฒนาให้นักวิจัย สามารถเข้าสู่
การเป็นนักวิจัยมืออาชีพที่มีคุณภาพ สามารถเผยแพร่ผลงานวิจัย ได้ทั้งในระดับชาติและ ระดับนานาชาติ
4) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและพัฒนา ความเข้มแข็งเครือข่าย/พันธมิตรความร่วมมือ ด้านการวิจัย
ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้ง ภายในประเทศและต่างประเทศ
3. บริการวิชาการ
1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการในรูปแบบที่ หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคม
และภูมิภาคลุ่มน้าโขง โดยเน้นการนาผลการวิจัยมาใช้หรือประยุกต์เป็นองค์ความรู้แก่ บุคลากร/ประชาชนทั้งภายใน
และภายนอก มหาวิทยาลัย
2) ส่งเสริม...
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2) ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับท้องถิ่น หน่วยงาน ของรัฐและเอกชนในการจัดการเรียนการสอน
การ พัฒนาหลักสูตร การวิจัย การบริการวิชาการ และ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1) สนับสนุนให้มีการจัดโครงการ/ กิจกรรมทางวัฒนธรรม โดยการ ท างานร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น ทั้งด้าน
การสืบทอดอนุรักษ์ พัฒนา และการ เผยแพร่สู่สาธารณชน
2) ส่งเสริมให้มีกิจกรรมเพื่อสืบสานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดาริเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น
5. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1) ส่งเสริมให้มีการสร้างแรงจูงใจในการ ปฏิบัติงาน การพิจารณาความดีความชอบ ที่ยุติธรรม การให้
คุณค่า/รางวัลในการท า ความดี สร้างโอกาสก้าวหน้าในตาแหน่ง งานที่สูงขึ้น ตลอดจนการจัดสวัสดิการที่ เพียงพอและ
เหมาะสม
2) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ให้มีคุณวุฒิ ตาแหน่งทางวิชาการ ความ เชี่ยวชาญในแต่ละ
สาขา สอดคล้องกับ หลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กาหนด
3) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการให้ มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่ จาเป็น
สาหรับการปฏิบัติงานในแต่ละตาแหน่ง
4) Reskill และ Upskill บุ ค ลากรทุ ก สายงาน ในเรื่ อ งการรั บ ถ่ า ยทอดตั ว ชี้ วั ด สู่ ก ารปฏิ บั ติ
ความรับผิดชอบ และกระบวนการดาเนินงาน ของแผนงานต่างๆ
5) สร้างและพัฒนาผู้นารุ่นใหม่เพื่อการบริหาร จัดการองค์กรในอนาคต
6. การบริหารและการจัดการ
1) มุ่งเน้นและให้ความสาคัญในการใช้หลักการบริหารจัดการที่ดีรวมทั้งใช้หลักธรรมาภิบาล ในการบริหาร
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
2) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพลดความซ้าซ้อน ปรับลด
ขั้นตอนให้มีความกระชับและเกิด ความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน การกระจายอานาจการบริหารที่เป็น รูปธรรมและ
เหมาะสม
3) พัฒ นาให้ มีร ะบบการติ ดตามประเมิ นผลที่มี ประสิ ทธิ ภ าพ มีดั ช นี ชี้วั ด ความส าเร็ จ และเกณฑ์ก าร
ประเมินความสาเร็จ ของการดาเนินงานในทุกระดับ
4) ส่ งเสริ มให้ มีการระดมทรั พยากรและบุคลากรของคณะฯ ในการ จัดหารายได้ เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานและเพิ่มความสามารถใน การพึ่งพาตนเองของคณะฯ
7. การบริหารทรัพยากรและการเงิน
1) ส่งเสริมให้นาข้อมูลสารสนเทศทางการเงินมาใช้ ประโยชน์ในการพัฒนา ปรับปรุง ในด้านการผลิต
บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ให้เกิดความมั่นคงในการ บริหารทรัพยากร และ
ความมีเสถียรภาพการเงินของ คณะฯ
2) สนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรของทุกส่วนงาน ในคณะฯ ร่วมกันให้มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด
3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมที่ สามารถสร้างรายได้ให้แก่คณะฯ
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8. เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ส่งเสริมให้มีการพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานด้าน เทคโนโลยีส ารสนเทศ พร้อมทั้งจัดหาเครื่องมือและ
อุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
2) พัฒ นาระบบฐานข้อมูล ต่างๆ ให้ มีการเชื่อมโยง ซึ่งกันและกัน สามารถนาข้อมูล สารสนเทศไปใช้
ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ สนับสนุนการบริหารจัดการ การผลิตบัณฑิต การ วิจัย การ
บริการวิชาการ และการทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรม
โครงการ/กิจกรรมที่สาคัญ ที่จะดาเนินการ
1. หลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการผู้เรียน และผู้ใช้บัณฑิต
1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรวิศว์อัจฉริยะฯ
1.2 หลักสูตร Non-degree (credit/Non-credit)
1.3 หลักสูตรที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ทั้งภายในมหาวิทยาลัย และข้ามสถาบัน
2. การปรับปรุงและยกระดับฟาร์มให้มีการผลิตโดยใช้เทคโนโลยี Precision Agriculture เน้นการผลิต
สินค้าเกษตรมูลค่าสูงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ และความต้องการของตลาด
3. Aggie Farm Outlet
- การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของคณะและของกลุ่มเกษตรกรในเครือข่ายทั้งหน้าร้าน และ Online
- การจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากงา
- การจาหน่ายสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ซึ่งเป็นผลผลิตจากฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์
4. จัดกิจกรรมจาหน่ายสินค้าจักรกลการเกษตรและสินค้าทางการเกษตร โดยร่วมมือกับหอการค้าและสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด เพื่อจัดงานจาหน่ายสินค้าต่างๆ เป็น ประจาทุกเดือน นอกเหนือจากการจัดงานเกษตรอีสานใต้ซึ่ง
เป็นงานใหญ่ประจาปี
5. โครงการเกษตรเชิงท่องเที่ยว โดยสานต่อการสร้างเครือข่าย และการทา MOU กับเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มาศึกษาที่ฐานเรียนรู้การทาการเกษตรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่และการแปรรูปอาหารแห่ง
อนาคต
6. โครงการฝึกอบรมระยะสั้นแบบเก็บค่าธรรมเนียม โดยใช้จุดแข็งของคณะฯ ที่มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
ในหลายสาขาและเป็นที่ ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
7. โครงการที่ขับเคลื่อนเพื่อยกระดับให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ
7.1 เชิญชวนภาคราชการและเอกชนใน สปป.ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาร่วม จัดงานเกษตรอีสานใต้ ซึ่ง
อาจมีการเปลี่ยนชื่อเป็น “งานเกษตรอินโดจีน”
7.2 คลินิกเตรียมความพร้อมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับนานาชาติ และการแลกเปลี่ยน
บุคลากรและนักศึกษากับสถาบันการศึกษาใน ต่างประเทศ
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบการนาเสนอนโยบายการบริหารงาน
และการพัฒนางานตามพันธกิจของคณะเกษตรศาสตร์
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ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. มอบคณบดีคณะเกษตรศาสตร์พิจารณาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัย การทา
การเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) ที่นาเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการระบบการเพาะปลูกในทุก ๆ ขั้นตอน และ
สามารถควบคุมทุกอย่างได้ด้วยเทคโนโลยี และสามารถให้ผลผลิตได้สูงกว่าการทาเกษตรในรูปแบบเดิม ซึ่งจะเป็นการ
เพิ่มรายได้ให้กับคณะและมหาวิทยาลัยได้อีกทางหนึ่ง
๒. มอบคณบดีคณะเกษตรศาสตร์พิจารณาการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะในสายวิชาการเพื่อทดแทน
บุคลากรสายวิชาการที่เกษียณอายุราชการ เพื่อให้สามารถคงศักยภาพในการจัดการศึกษา การทาวิจัย และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีชื่อเสียงและสร้างรายได้ให้แก่คณะเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัย เช่น มะเขือเทศเชอรี่
กล้วยไม้แดงอุบล และงา เป็นต้น
๓. มอบคณบดีคณะเกษตรศาสตร์พิจารณาการแปลงแนวทางการบริหารที่นาเสนอไปสู่การปฏิบัติด้วย
การจัดทาแผนการดาเนินงานที่ขัดเจน และกาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเพื่อการบรรลุผลตามแนวทางการบริหารที่
กาหนดไว้ จากนั้นจึงถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายให้กับรองคณบดีฝ่ายต่างๆ และผู้รับผิดชอบงานด้านต่างๆ เพื่อให้
การบริหารจัดการภายในคณะเกษตรศาสตร์ดาเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. มอบคณบดีคณะเกษตรศาสตร์พิจารณาการพัฒนาด้านการเกษตรเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
โดยอาจพิจารณาจากพืชที่เป็นฐานเศรษฐกิจของจังหวัด เช่น ข้าว ตั้งแต่การพัฒนาสายพันธุ์ที่เหมาะสมและให้ผลผลิต
สูง รวมทั้งการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ พืชที่เป็นฐานเศรษฐกิจดังกล่าว ซึ่งจะเป็นการลด
ความเหลื่อมล้า และแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานี
๕. มอบคณบดี ค ณะเกษตรศาสตร์ พิ จ ารณาการพั ฒ นาความร่ ว มมื อ กั บ ต่ า งประเทศเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันให้มากยิ่งขึ้น โดยใช้จุดแข็งจากที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่มีอาณาเขตติดกับทั้งประเทศลาวและ
กัมพูช าในการสร้ างความร่ ว มมือที่จ ะเติ บ โตไปด้ว ยกันบนจุด แข็งของทั้ งสามประเทศ ในการพัฒ นาการผลิ ตและ
ผลิตภัณฑ์จากภาคการเกษตรที่เป็นผลผลิตร่วม เช่น โคเนื้อ ปลาน้าจืด หรือการเพาะปลูกพืชบริเวณพื้นที่ริมแม่น้าโขง
เป็นต้น ให้มีความโดดเด่นและพัฒนาเป็นเครื่องหมายการค้า (Brand) ร่วมกัน ซึ่งจะเป็นการยกระดับและแก้ปัญหา
ความยากจนของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีได้อีกด้วย
๖. มอบคณบดีคณะเกษตรศาสตร์พิจารณาการพัฒนาหลักสูตรที่บูรณาการศาสตร์ในสาขาวิชาอื่น เช่น
ด้านการบริหารธุรกิจ การแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งปรับความคิด (Mindset) ของนักศึกษา เพื่อ
ให้แก่นักศึกษามีความรู้และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในศาสตร์แขนงต่างๆ ในการศึกษา วิจัย และทดลองทั้งในการ
สร้างและพัฒนาผลผลิต การแปรรูปและการจัดจาหน่ายผลผลิตต่างๆ ให้เป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีเพื่อสร้าง
ความเป็นอยู่ที่ดี สุขภาพที่ดี และมีความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค
๗. มอบคณบดี ค ณะเกษตรศาสตร์ พิ จ ารณาน าข้ อ เสนอแนะจากรายงานสรุ ป การสรรหาคณบดี
คณะเกษตรศาสตร์ในประเด็นจุดที่ควรพัฒนาที่คณะกรรมการสรรหาได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ไปดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
และพัฒ นาคณะเกษตรศาสตร์ ใ ห้ มี ค วามเจริ ญ ก้ าวหน้า ต่ อ ไป และให้ ค ณบดี ค ณะเกษตรศาสตร์ นาเสนอรายงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานอย่างน้อยปีละครั้งต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม
เห็นชอบและมอบคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔...
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร
๔.๑.๑ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
๔.๑.๑.๑ ขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพื่อตั้งแผนงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
กรณีคณะบริหารศาสตร์
ผู้ อ านวยการกองแผนงาน น าเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณา ตามที่
คณะกรรมการประจ าคณะบริ ห ารศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวัน พฤหั ส บดี ที่ 6 มกราคม 2565
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดาเนินการ ขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รวมทั้งสิ้น 1,130,000 บาท สาหรับการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อติดตั้งในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 เพื่อใช้
ในการเรียนการสอน และให้นักศึกษาฝึกทักษะการใช้งานซอฟต์แวร์ต่างๆ ซึ่งเป็นทักษะที่มีความจาเป็นปัจจุบันโดยมี
รายละเอียด โดยเหตุผลความจาเป็นประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 ได้ดาเนินการปรับปรุง แล้วเสร็จ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ผ่านมา แต่ยังไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ประจาห้องห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 ทั้งนี้ คณะบริหารศาสตร์ ได้เตรียม
ความพร้อมเกี่ยวกับการใช้ห้องปฏิบัติการฯ ดังกล่าวข้างต้น โดยจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ ต่างๆ ที่มีความ
จาเป็นและความสาคัญในห้องปฏิบัติการฯ ได้แก่ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เช่น โทรทัศน์ โปรเจคเตอร์ ฉากรับภาพ
ครุภัณฑ์สานักงาน เช่น โตะะคอมพิวเตอร์และเก้าอี้ 50 ชุด เป็นต้น
2. การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 เพื่อติดตั้งในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
4 รองรับการเรียนการสอนของคณะบริหารศาสตร์ ในรายวิชาที่ต้องเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมสาเร็จรูปเฉพาะทาง และ
เพื่ อให้ นั กศึกษาฝึ กทักษะการใช้งานซอฟต์แวร์ต่างๆ ซึ่งเป็นทักษะที่มีความจาเป็นปัจจุบัน เพื่อให้ นักศึกษา โดยมี
รายละเอียดโปรแกรมสาเร็จรูปเฉพาะทาง ดังนี้
2.1 ซอฟต์แวร์บริหารจัดการศูนย์สอบใบประกาศนียบัตรมาตรฐานทางไอที (MOS: Microsoft ffice
Specialist Certificate)
2.2 ซอฟต์แวร์สาหรับการปฏิบัติงานด้านกราฟฟิค (Adobe CC)
2.3 โปรแกรมบริหารจัดด้านการโรง แรม (Comanche) ในหลักสูตรการจัดการการโรงแรม
2.4 ซอฟต์แวร์ SAP และ Power BI สาหรับการเรียนการสอนในทุกหลักสูตร
2.5 โปรแกรมบริหารจัดการด้านบัญชี (Express I)
2.6 ซอฟต์แวร์หุ่นยนต์ UiPath สาหรับการเรียนการสอนในหลักสูตรการบัญชี เป็นต้น ซึ่งเป็นทักษะ
ที่มีความจาเป็นในปัจจุบัน
3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 รองรับการใช้งานและให้บริการนักศึกษา จานวน 50 คน/ห้อง เพื่อ
รองรับรายวิชาที่เปิดการเรียนการสอนแบบ On-Site ได้แก่
ภาคการศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย
3.1 รายวิชา 1706211 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
3.2 รายวิชา 1706353 การออกแบบภาพกราฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์
3.3 รายวิชา 1702241 การตลาดดิจิทัล
3.4 รายวิชา 1703430 การวิเคราะห์งบการเงิน
3.5 รายวิชา 1703480 วิจัยทางการเงิน
3.6 รายวิชา 1703453 การจัดการฐานข้อมูลทางการบัญชี
๓.๗ รายวิชา 1707355…
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3.7 รายวิชา 1707355 โปรแกรมประยุกต์การวางแผนทรัพยากรองค์กรสาหรับการบัญชี
3.8 รายวิชา 1707355 โปรแกรมประยุกต์เพื่อการจัดการข้อมูลทางการบัญชี
ภาคการศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย
3.9 รายวิชา 1706103 การจัดการสารสเทศธุรกิจดิจิทัล
3.10 รายวิชา 1706211 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3.11 รายวิชา 1706361 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3.12 รายวิชา 1703313 แบบจาลองทางการเงิน
3.13 รายวิชา 1705380 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการโรงแรม
3.14 รายวิชา 1707351 โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการบัญชร
3.15 รายวิชา 1707354 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางบัญชี
3.16 รายวิชา 1707454 ปัญญาประดิษฐ์สาหรับงานบัญชี
3.17 รายวิชา 1702241 การตลาดดิจิทัล
3.18 รายวิชา 1702394 คลังข้อมูลและการทาเมืองข้อมูล
3.19 รายวิชา 1702395 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทางธุรกิจ
4. การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ และการให้บริการ
วิชาการเพื่อหารายได้ โดยการประมาณการรายรับจากการหารายได้จากการบริการวิชาการ อย่างน้อย 3 โครงการ/
ปีงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 1,470,000 บาท/ปีงบประมาณ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จานวน 100 คน/โครงการ และ
กาหนดอัตราค่าลงทะเบียน 4,900 บาท/คน
ในการนี้ เพื่อให้การดาเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะบริหารศาสตร์ จึงใคร่ขออนุมัติใช้
เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพื่อตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณรวมทั้งสิ้น
จานวน 1,130,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In one สาหรับงานประมวลผล จานวน 30 เครื่องๆ ละ 23,000
เป็นเงินจานวน 690,000 บาท
2) คอมพิวเตอร์โน้ตบุะค สาหรับประมวลผล จานวน 20 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท เป็นเงิน
จานวน 440,000 บาท
กองแผนงาน ได้ ต รวจสอบเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานการจั ด หาอุ ป กรณ์ แ ละระบบ
คอมพิว เตอร์ ฉบั บ เดือ นธัน วาคม 2564 ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสั งคม รายการครุภัณฑ์ “เครื่อ ง
คอมพิวเตอร์ All In one ส าหรับงานประมวลผล” พบว่า ราคาที่คณะฯเสนอ เท่ากับ เกณฑ์ราคากลางฯ ที่วงเงิน
23,000 บาท/เครื่อง และรายการครุภัณฑ์ “คอมพิวเตอร์โน้ตบุะค สาหรับประมวลผล” พบว่า ราคาที่คณะฯเสนอ
เท่ากับ เกณฑ์ราคากลางอยู่จานวน 22,000 บาท/เครื่อง โดยทั้ง 2 รายการ มีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่เป็นไปตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานฯ ตามที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ คณะบริหารศาสตร์ ได้แนบเอกสารประกอบการ
พิจารณาอนุมัติ ประกอบด้วย คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์, ใบเสนอราคาพร้อมคู่เปรียบเทียบ 3 ร้านค้า และได้เสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตรวจสอบราคาและคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
คณะบริหารศาสตร์ จานวน 1,130,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1…
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายการครุภัณฑ์

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ
ครุภัณฑ์
ราคา
ร้านที่ 3
ชื่อครุภัณฑ์
ข้อสังเกต
กลาง
เครื่อง
23,000 ร า ค า ก ล า ง แ ล ะ
คอมพิวเตอร์
คุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐาน
All in one
การจั ด หาอุ ป กรณ์
สาหรับงาน
แ ล ะ ร ะ บ บ
ประมวลผล
คอมพิ ว เตอร์ ฉบั บ
เดือนธันวาคม 2564
440,000 เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 22,000 ของกระทรวงดิ จิ ทั ล
เพื่ อ เศรษฐกิ จ และ
โนะตบุะค
สังคม
สาหรับงาน
ประมวลผล
440,000

(กรอกจานวนเงินที่ร้านค้าเสนอราคา)
ร้านที่ 1

เครื่องคอมพิวเตอร์ All in
690,000
one สาหรับงานประมวลผล
(จานวน 30 เครื่องๆ ละ
23,000 เป็นเงิน
690,000 บาท)
เครื่องคอมพิวเตอร์โนะตบุะค
440,000
สาหรับงานประมวลผล
(จานวน 20 เครื่องๆ ละ
22,000 บาท เป็นเงิน
440,000 บาท)
รวมทั้งสิ้น
1,130,000

ร้านที่ 2
690,000

440,000

1,130,000

หมายเหตุ : เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สาหรับงานประมวลผล มีจานวน 2 ร้านค้า
: เครื่องคอมพิวเตอร์โนะตบุะค สาหรับงานประมวลผล มีจานวน 3 ร้านค้า

ต่อมา ในการประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใน
คราวประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายละเอียดการขอปรับแผน
จัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยใช้เงินรายได้ของคณะ/ วิทยาลัย/สานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
และคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยฯ ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม กรณีคณะบริหารศาสตร์
ในการทบทวนการปรั บ เปลี่ ย นครุ ภัณฑ์เครื่ องคอมพิ ว เตอร์ All in one ให้ เป็นเครื่ องคอมพิว เตอร์โ นะต บุะกทั้งหมด
เพื่อความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนหรือการให้บริการนอกที่ตั้ง รวมทั้งจัดทารายละเอียดให้มีความชัดเจน
เพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยในการขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสมต่อไป
นั้น
คณะบริหารศาสตร์ จึงได้ประชุมหารือเพื่อทบทวนการปรับเปลี่ยนครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ All in
one ให้เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์โนะตบุะ คทั้งหมด ตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบ
สารสนเทศมหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าวข้างต้น ในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2565 (วาระพิเศษ) เมื่อวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมโพธิ์
ใหญ่ ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการรวมด้านสั งคมศาสตร์ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดาเนินการขออนุมัติปรับแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ เงินรายได้ของคณะบริหารศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม สาหรับการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุะค จานวน 50 เครื่อง ประจาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และให้
นักศึกษาฝึกทักษะการใช้งานซอฟต์แวร์ต่างๆ ซึ่งเป็นทักษะที่มีความจาเป็นในปัจจุบัน และใช้ในโครงการบริการวิชาการ
โครงการจัดหารายได้ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
ในการนี้ เพื่อให้การดาเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะบริหารศาสตร์ จึงใคร่ขออนุมัติใช้
เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพื่อตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สาหรับการจัดซื้อจัดหา
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุะค สาหรับงานประมวลผลจานวน 50 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท งบประมาณรวมทั้งสิ้น
1,100,000 บาท โดยมีรายละเอียดแผนการดาเนินงานประกอบการพิจารณา ดังนี้
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ตารางที่ 2 แผนการดาเนินงานและแผนการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายการค่าใช้จ่าย
1.เค รื่ องค อมพิ วเตอร์
โ นะ ต บุะ ค ส า ห รั บ ง า น
ประมวลผล จ านวน 50
เครื่ อง รา คาต่ อหน่ วย
22,000 บาท รวมเป็นเงิน
1,100,000 บาท

เหตุผลความจาเป็น
เหตุผลประกอบการพิจารณา
1 . ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
คอมพิวเตอร์ 4 ได้ดาเนินการ
ปรับปรุงเสร็จสิ้นเรียบร้อย ยัง
ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ประจา
ห้อง
2. เพื่ อ รองรั บ การเรี ย นการ
สอนของคณะฯ ในรายวิ ชาที่
ต้องเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม
ส าเร็ จ รู ป เฉพาะทางซึ่ ง เป็ น
ทั ก ษะ ที่ มี ค วา ม จ า เ ป็ นใน
ปัจจุบัน
3. เพื่อรองรับการใช้งาน และ
ให้บริการนักศึกษา แบบ OnSite
4. เพื่อรองรับการใช้งานและ
ให้ บ ริ ก ารโครงการบริ ก าร
วิชาการ เพื่อหารายได้

หมายเหตุ : รูปภาพห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4

ระเบียบฯ
คณะบริ ห ารศาสตร์ ได้ ต รวจสอบ
ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 เรียบร้อยแล้ว
พบว่า คณะบริหารศาสตร์ ไม่สามารถ
น างบประมาณของคณะฯ ในแผน
ป ฏิ บั ติ งา นแ ล ะ แผ นก าร ใช้ จ่ า ย
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณพ.ศ.
2565 มาใช้จ่ายได้หรือนามาใช้จ่าย
ได้ แต่มีจานวนไม่เพียงพอ และการขอ
อนุ มั ติ ใ ช้ เ งิ น รายได้ เ หลื อ จ่ า ยสะสม
เป็ น ไปตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ว่ า
ด้วยการเงิ นและทรัพ ย์สิน (ฉบั บที่ 2)
พ.ศ. 2561 ข้ อ 20 เงิ น รายได้ เ หลื อ
จ่า ยสะสม ให้ ใช้ ได้ เพื่ อการดังต่อ ไปนี้
(3) จั ด หาครุ ภั ณ ฑ์ ที่ จ าเป็ น ในการ
จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น แ ล ะ ก า ร
ดาเนินงาน

แผนการเบิกจ่าย
ขั้นตอนและกรอบระยะเวลาดาเนินการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
1.การจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง บันทึกแผนการจัดซื้อจัดจ้างใน
ระบบพัสดุ
2.แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทากาหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ
3.จัดทาร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4. บันทึกข้อมูลในระบบฯ พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง
๕.เสนอหัวหน้าหน่วยงาน ให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง
6.กาหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
6.1 ประกาศผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน และเว็บไซต์ระบบ e - GP
ไม่น้อยกว่า 3 วันทาการนับรวมวันประกาศ
กรณีไม่มี แสดงความคิดเห็น
กรณีมี แสดงความคิดเห็น
- พิจารณาทบทวน ปรับปรุง และเสนอหัวหน้าหน่วยงาน (ไม่
ปรับปรุง
- เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน และเว็บไซต์ระบบ
7.ดาเนินการเผยแพร่ประกาศเชิญชวน และเอกสารประกวด
ราคา
8.กาหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
9.คณะกรรมการพิจารณา และจัดทารายงานผลการพิจารณา
เสนอหัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นชอบ
10. เสนอผูม้ ีอานาจสั่งซื้อสั่งจ้าง
- จัดทาประกาศผล และแจ้งผลผูช้ นะการเสนอราคา
- ระยะเวลาอุทธรณ์
11. ทาสัญญาหรือข้อตกลง ไม่นบั รวมระยะเวลาที่ผู้ชนะการ
เสนอราคา

ช่วงเดือน
เริ่มตั้งแต่ 1 พ.ค.65-17 ก.ค.
65
รวมข้อ 1-3 ระยะเวลา
ดาเนินการไม่เกิน 19 วันทา
การ ในเดือน พ.ค.65
รวมข้อ 4-6 ระยะเวลา
ดาเนินการไม่เกิน 25 วันทา
การ ในเดือน พ.ค.65- มิ.ย.65

รวมข้อ 7-8 ระยะเวลา
ดาเนินการไม่เกิน 10 วันทา
การ ในเดือน มิ.ย.65

รวมระยะเวลาดาเนินการทั้งสิ้น
ไม่เกิน 77 วันทาการ
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ทั้งนี้ ตามบันทึกข้อความ งานบัญชี กองคลัง สานักงานอธิการบดี ที่ อว 0604.3/1763 ลงวันที่ 8 เมษายน 2565
เรื่อง รายงานข้อมูลบัญชีเงินฝากส่วนกลาง-กองคลัง กรณีคณะบริหารศาสตร์ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มี
ยอดเงินรับฝาก-คณะฯ คงเหลือหลังหักภาระผูกพันที่ต้องจ่ายคืน จานวน 325,696,661.01 บาท ซึ่งงบประมาณ
ดังกล่าว เพียงพอต่อการขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม จานวน 1,100,000 บาท
ดังนั้น จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่ อโปรดพิจารณาอนุมัติการขอใช้เงิน
รายได้เหลือจ่ายสะสม เพื่อตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีคณะบริหาร
ศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน ) เพื่อนาเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 20 เงิน
รายได้เหลือจ่ายสะสม (3) จัดหาครุภัณฑ์ที่จาเป็นในการจัดการเรียนการสอนและการดาเนินงาน
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติการขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพื่อตั้งแผน
งบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีคณะบริหารศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 1,100,000 บาท
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
มติที่ประชุม

อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร
๔.๑.๒ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
๔.๑.๒.1 ขอความเห็นชอบหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการนาร่องการประกัน
คุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร นาเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา สืบเนื่องจากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 25 กันยายน 2564 เห็นชอบหลักสูตรเข้า
ร่วมโครงการนาร่องการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA ปีการศึกษา 2564 จานวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และ 3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ นั้น
ด้วย (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ได้กาหนดแผนพัฒนา
หลั กสู ตรให้ ได้มาตรฐาน AUN-QA และมีแนวทางในการยื่นขอรับรองคุณภาพหลั กสู ตรตามเกณฑ์ AUN Inter ในปี
การศึกษา 2567-2568 ทั้งนี้ ในการเสนอขอยื่นการตรวจประเมินเพื่อการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA 1 ครั้ง
สามารถดาเนิ นการได้ 4 หลักสูตร ดังนั้น คณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลั ย ในการประชุมครั้ งที่
2/2565 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติเห็นชอบให้คณะ/หลักสูตรเสนอยื่นเสนอเข้าร่วมโครงการนาร่องฯ AUNQA ปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติม 1 หลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องการเตรียมความพร้อมของหลักสูตรเพื่อยื่นขอรับรอง
คุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN Inter ในปีการศึกษา 2567-2568 โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
1) ผลประเมินระดับหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3.25 ย้อนหลัง 2 ปีการศึกษา (2562 - 2563) หรือผ่านการ
รับรองมาตรฐานวิชาชีพ
2) เป็นหลักสูตรที่มีนักศึกษาต่างชาติ/หลักสูตรที่สามารถต่อยอดสู่นานาชาติ และ/หรือ
3) เป็ น หลั ก สู ต รครบรอบปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รที่ เ น้ น Outcome-Based Education, OBE ปี ก ารศึ ก ษา
2564 – 2565
ผลการ...
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ผลการดาเนินงาน
กองแผนงาน ได้แจ้งเวียนคณะ/หลักสูตรเข้าร่วมโครงการนาร่องฯ AUN-QA เพิ่มเติม 1 หลักสูตร (อ้างถึง
หนังสือที่ อว 0604.5/ว446 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2565) และกาหนดให้คณะยื่นเสนอความประสงค์เข้าร่วมดังกล่าว
มายั ง กองแผนงาน ภายในวัน ที่ 11 มีน าคม 2565 โดยพบว่ า มี 1 หลั ก สู ตร ที่เ สนอเข้า ร่ว มโครงการนาร่องฯ
AUN-QA เพิ่มเติม คือ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์
เมื่อการประชุม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิทยาลั ย ครั้งที่ 7/2565 วันที่ 5 เมษายน 2565 ได้มีมติ
เห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อเข้าร่วมโครงการนาร่องฯ
AUN-QA ปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติม ทั้งนี้ กองแผนงานจักได้ประสานหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตฯ เพื่อดาเนินงาน
ตามแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนโครงการนาร่องฯ AUN-QA ที่มหาวิทยาลัยกาหนดต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะในการ
เสนอหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการนาร่องฯ AUN-QA
ปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติมอีก 1 หลักสูตร และนาเสนอสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อให้ความเห็นชอบในลาดับถัดไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๔.๑.๒.๒ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พ.ศ. 2565
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดทากฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2563 (ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 2563) ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในการ
ประชุม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563
ต่อมา กรมบัญชีกลางได้แจ้งตามหนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๔๗ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่องการ
กาหนดเนื้ อหาในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ การให้ ความเห็นชอบกฎบัตร และการลงนามในกฎบัตร อีกทั้ง
กระทรวงการคลั งได้มีการแก้ไขปรั บปรุ งหลั กเกณฑ์กระทรวงการคลั งว่าด้ว ยมาตรฐานและหลั กเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 แจ้งตามหนังสือ กค ๐๖๐๙.๒/ว๑๐๗ ลงวันที่
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ข้อมูล ที่สาคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบที่มีการแก้ไขปรับปรุง คือ องค์ประกอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ คุณสมบัติของกรรมการ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
วาระการด ารงต าแหน่ ง ของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบกั บมหาวิ ทยาลั ยได้ ออกข้ อ บัง คับ มหาวิท ยาลั ย
อุบลราชธานี หลักธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ในหมวด 4 คณะกรรมการตรวจสอบ ข้อ 18 (1) กาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบจัดทากฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบโดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบใน การ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕
เมษายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการตรวจสอบได้ทาการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลั ย
อุบ ลราชธานี พ.ศ. 2563 ให้ สอดคล้ องกับ หลั กเกณฑ์ ฯ ข้อบังคับ ฯ และหนังสื อที่กรมบัญชีกลางกาหนดเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว โดยมีการแก้ไขปรับปรุงที่สาคัญ คือ คานิยาม องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ คุณ สมบัติ
และลักษณะต้องห้ามของกรรมการ อานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ วาระการดารง
ตาแหน่ง…

33
ตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนั้น จึงขอเสนอกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2565 ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2565
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๔.๑.๒.๓ ขออนุมัติปรับอัตราค่าธรรมเนียมหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตและการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2565 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร นาเสนอที่ประชุม
เพื่อพิจารณา ตามที่ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ดาเนินการปรับปรุง หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิช าดิ จิ ทัล อาร์ ต และการออกแบบ ในปี พ.ศ. 2565 เพื่อให้ ห ลั กสู ตรมีความทัน สมัย สอดคล้ องกั บ
สถานการณ์ปั จจุบัน และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕
และที่ป ระชุมคณะกรรมการพลิ กโฉมมหาวิทยาลั ย เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้มีข้อเสนอแนะการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย โดยให้พิจารณาคู่เทียบ กลุ่มเป้าหมาย จุดคุ้มทุน และรายจ่ายต้นทุนของหลักสูตร และ
ที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์
๒๕๖๕ ได้พิจารณาเห็นชอบปรับอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรดังกล่าวจากเดิมที่อัตรา 32,๐๐๐
บาทต่อภาคการศึกษา เป็นอัตรา ๒๓,๐๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา และเสนอขออนุมัติปรับค่าธรรมเนียม ในหลักสูตร
ดังกล่ าว (อ้างถึง บั น ทึกข้อความ ที่ อว ๐๖๐๔.๑๕.๑/๐๐๓๘๙ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕) มายังกองแผนงาน
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาตามลาดับต่อไป ความละเอียดทราบแล้วนั้น
ในการนี้ เพื่อให้การกาหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในมิติ
การดาเนินงานด้านการประมาณการรายรับ ประมาณการรายจ่าย และเป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพลิก
โฉมมหาวิทยาลัย กองแผนงาน จึงใคร่ขอเสนอรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาการปรับค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตและการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะศิลป
ประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1 ความเป็นมาของการปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัล อาร์ตและการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2565 หลักสูตรนี้ปรับปรุงจากหลักสูตรเดิม คือ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนวัตศิลป์ ซึ่งเปิดการ
เรี ย นการสอนครั้ ง แรกตามติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 12/2546 วั น ที่ 11 ธั น วาคม 2546 และส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ. เดิม) รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรครั้งแรก
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2547 เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2547 มีการปรับปรุงหลักสูตร
3 ครั้ง ได้แก่
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึก ษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
(สกอ. เดิม) รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(สกอ. เดิม) รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562
หลักสูตร…
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(สกอ. เดิม) รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 และหลักสูตรดังกล่าวกาหนดแผนการ
รับนักศึกษา ไว้ปีการศึกษาละ 65 คน
1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจาก มคอ. 7
ปีการศึกษา 2560
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรวางแผนกิจกรรมส่งเสริมทักษะของนักศึกษาต่อการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ให้มีความครอบคลุมมากขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรวางแผนและดาเนินการปรับปรุงข้อมูลของหลักสูตร เนื้อหาและ
รายวิชาให้มีความน่าสนใจ มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
ปีการศึกษา 2561
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรวางแผนและดาเนินการปรับปรุงรายวิชาให้มีความทันสมัย เนื้อหา
การเรียนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในปัจจุบัน และการสอนที่มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนเพื่อ
ประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา
ปีการศึกษา 2562
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรวางแผนและดาเนินการปรับปรุงรายวิชาให้มีความทันสมัย เนื้อหา
การเรียนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นเนื้อหาในด้านการออกแบบเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์และการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล
ปีการศึกษา 2563
ปรั บ ปรุ งหลั กสู ตร ปี 2563 เพื่อให้ มี ความทันสมัยโดยปรับปรุงเนื้ อหาหลั ก สู ตรให้ ส อดคล้ องกั บ
พฤติกรรมของผู้เรียน (Generation Gap) กับสภาวะหลังการแพร่กระจายของโรคระบาด และการปรับ ปรุงรายวิชา
บรรยายให้สามารถเรียนในระบบออนไลน์และการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาปฏิบัติ การตามมาตรการการป้องกัน
โรคระบาด และเพิ่มแผนการปรับปรุงโปรแกรมที่ใช้เพื่อการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ โดยใช้เวอร์ชันโปรแกรมที่
ทันสมัยได้รับความนิยมมากที่สุด ปรับปรุงรูปแบบการสอนออนไลน์ที่หลากหลายออกแบบกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วม
ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน รวมไปถึงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ให้ผลิตผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยมาก
ขึ้น โดยแต่งตั้งคณะทางานสารวจข้อมูลเพื่อเสนองบวิจัย บริการวิชาการ ทานุฯ
1.3 แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
ปรับปรุงรายวิชาให้มีความทันสมัย เนื้อหาการเรียนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในปัจจุบัน และ
การสอนที่มุ่งเน้นทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีทางการออกแบบมาส่งเสริมและพัฒนาการออกแบบ ร่วมกับทักษะของ
การเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนในการนาไปใช้ประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม 1
1.4 การพิจารณาคู่เทียบ
เมื่อพิจารณาคู่เทียบ โดยการเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิช าดิจิ ทัลอาร์ตและการออกแบบ มหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี กับมหาวิทยาลั ยอื่น ๆ ในประเทศไทย
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ต
และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับหลักสูตรใกล้เคียงของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบันการศึกษา

คณะ

ชื่อหลักสูตร

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

คณะศิลปกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ผังเมืองและ
นฤมิตศิลป์
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะศิลปกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี
สะเกษ

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี
สะเกษ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตและการออกแบบ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชา
การออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง
(พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง
(พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมสิ่งทอและการออกแบบ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานฤมิตศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง
(พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสูตร
ปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
23,000
18,000
15,000
13,000
13,000
12,500
12,000
12,000
10,000
7,000

7,000
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จากตารางที่ 1 จะเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตและการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับหลักสูตรใกล้เคียงของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย พบว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีอัตราค่าธรรมเนียมสูงสุด
คือ ภาคการศึกษาละ 23,000 บาท รองลงมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบ หลั กสู ตรปรั บ ปรุ ง (พ.ศ.2560) มีอัตราค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาละ 18,๐๐๐ บาท, มหาวิทยาลั ย
มหาสารคาม หลั ก สู ต รศิ ล ปกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าทั ศ นศิ ล ป์ หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง (พ.ศ.2561) มี อั ต รา
ค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาละ 15,๐๐๐ บาท และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมสิ่งทอและการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) มีอัตราค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาละ 15,๐๐๐
บาท ตามลาดับ ทั้งนี้ หากพิจารณาข้อมูล ของมหาวิทยาลัยคู่เทียบแล้ว พบว่า มีบางหลักสูตรที่ครบรอบการปรับปรุง
หลักสูตรตามระยะเวลาแล้ว และมีความเป็นไปได้ที่หลักสูต รจะปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสูงขึ้นจากเดิม
ด้วยปัจจัยการนาเทคโนโลยีด้านการออกแบบที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น เพื่อดึงดูดความสนใจของ
ผู้เรียน ลูกค้าในอนาคต ตอบสนองทักษะความต้องการของตลาดแรงงาน สร้างมูลค่าให้หลั กสูตร และการบริหาร
หลักสูตรที่สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
จากข้อมูลดังกล่าว คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการพัฒนาหลักสูตรปรับปรุงรายวิชาให้
มีความทันสมัย โดยมีเนื้อหาการเรียนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในปัจจุบัน และการสอนที่มุ่งเน้นทักษะการ
ปฏิบัติการด้านการใช้เทคโนโลยีทางการออกแบบด้วยโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพ
ได้ แ ก่ Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects หรื อ AE, Adobe Lightroom, Adobe InDesign
CS6, Procreate, Normad 3D, 3D AutoCAD และ Sketchup เป็นต้น เพื่อประสิ ทธิภ าพในการจัดการหลั กสู ตร
ความเหมาะสมและเพีย งพอของสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ยนรู้ด้ านการออกแบบด้ ว ยระบบดิ จิทั ล ที่ มีค วามหลากหลาย
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตและการออกแบบ จึงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของ
หลักสูตร ภาคการศึกษาละ 23,0๐๐ บาท
1.5 จุดคุ้มทุน และรายจ่ายต้นทุนของหลักสูตร
เมื่อพิจารณาประมาณการรายรับ – รายจ่าย หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ต
และการออกแบบ ของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา
เมื่อพิจารณาข้อมูลรายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา เปรียบเทียบระหว่างรายรับของหลักสูตรเดิม
32,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา กับรายรับของหลักสูตรปรับปรุง 23,000 บาท/นักศึกษา/ภาคการศึกษา พบว่า
หลักสูตรมีส่วนต่างอัตราค่าธรรมเนียมลดลง 9,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา เมื่อนารายรับของหลักสูตรปรับปรุงมา
หักรายจ่าย ได้แก่ ค่าบารุงมหาวิทยาลัย, เงินทุนสารอง และหักค่าบริหารจัดการสานักงานอธิการบดีแล้ว หลักสูตรจะมี
รายรับคงเหลือสุทธิเข้าคณะ 15,390 บาท/นักศึกษา/ภาคการศึกษา ซึ่งมีส่วนต่างรายรับคงเหลือสุทธิเข้าคณะลดลง
7,290 บาท/คน/ภาคการศึกษา รายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 2 รายรับหลักสูตรจากค่าธรรมเนียมการศึกษา
รายละเอียดรายรับจาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
อัตราค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย/คน/
ภาคการศึกษา
ส่วนที่ 1 ค่าบารุงมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
เงินคงเหลือหลังหักค่าบารุงฯ
ส่วนที่ 2 เงินทุนสารอง (10%)
เงินคงเหลือก่อนหักให้เจ้าของวิชา
และคณะ
ส่วนที่ 3 หักค่าบริหารจัดการ
สานักงานอธิการบดี (10% )
เงินคงเหลือสุทธิเข้าคณะ

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบนวัตศิลป์
(เดิม)
32,000

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตและการ
ออกแบบ (ใหม่)
23,000

4,000

4,000

28,000
2,800
25,200

19,000
1,900
17,100

2,520

1,710

22,680

15,390

จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ต
และการออกแบบที่ลดลง ส่งผลให้ รายรับและเงินคงเหลือสุทธิเข้าคณะลดลง เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากประมาณการ
รายรับ-รายจ่ายของหลักสูตร จากปีการศึกษา 2566 – 2570 โดยเปรียบเทียบกับจานวนการรับนักศึกษา สามารถ
แสดงแนวโน้มเงินคงเหลือของหลักสูตร รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 3 ประมาณการรายรับ -รายจ่ายของหลักสูตร จากปีการศึกษา 2566 – 2570 โดยเปรียบเทียบกับจานวน
การรับนักศึกษา

ปีการศึกษา
จานวนการรับ 65 คน
(คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนการรับ)
2566
2567
2568
2569
จานวนการรับ 60 คน
(คิดเป็นร้อยละ 92.30 ของแผนการ
รับ)
2566
2567
2568
2569

อัตราการเพิ่ม/ลดของ
เงินคงเหลือ
เปรียบเทียบกับปี
การศึกษาก่อนหน้า
(บาท)

รายรับ (บาท)

รายจ่าย (บาท)

เงินคงเหลือสุทธิ
ในปีการศึกษา
(บาท)

4,753,856
5,642,544
6,227,968
7,220,128

4,181,621
4,511,406
4,752,072
5,131,219

572,235
1,131,138
1,475,896
2,088,909

558,903
344,758*
613,013

4,630,736
5,416,003
5,917,706
6,870,467

4,137,695
4,486,102
4,698,130
5,080,788

493,041
929,901
1,219,575
1,789,679

436,861
289,674*
570,104
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ปีการศึกษา
จานวนการรับ 55 คน
(คิดเป็นร้อยละ 84.61 ของแผนการ
รับ)
2566
2567
2568
2569
จานวนการรับ 50 คน
(คิดเป็นร้อยละ 76.92 ของแผนการ
รับ)
2566
2567
2568
2569
จานวนการรับ 45 คน
(คิดเป็นร้อยละ 69.23 ของแผนการ
รับ)
2566
2567
2568
2569

อัตราการเพิ่ม/ลดของ
เงินคงเหลือ
เปรียบเทียบกับปี
การศึกษาก่อนหน้า
(บาท)

รายรับ (บาท)

รายจ่าย (บาท)

เงินคงเหลือสุทธิ
ในปีการศึกษา
(บาท)

4,507,616
5,169,763
5,548,346
6,377,987

4,092,315
4,410,667
4,597,587
4,968,552

415,301
759,096
950,759
1,409,435

343,796
191,662*
458,677

4,384,496
4,923,523
5,178,986
5,885,507

4,045,408
4,330,616
4,488,557
4,844,588

339,088
592,908
690,429
1,040,920

253,819
97,521*
350,491

4,261,376
4,677,283
4,809,626
5,393,027

3,996,893
4,245,510
4,369,917
4,706,956

264,483
431,773
439,708
686,071

167,290
7,936*
246,363

หมายเหตุ *- อัตราของเงินคงเหลือเปรียบเทียบกับปีการศึกษาก่อนหน้า ในปีการศึกษา 2568 มียอดลดลงเมื่อเทียบ
กับปีการศึกษา 2567 เนื่องจากนักศึกษาในหลักสูตรก่อนปรับปรุงที่ชาระอัตราค่าธรรมเนียมในอัตรา 32,000 บาท/ภาคการศึกษาได้สาเร็จการศึกษาไป จึงทาให้เงินคงเหลือเปรียบเทียบกับปีการศึกษาก่อนหน้าลดลง
จากตารางที่ 3 ประมาณการรายรับ -รายจ่ ายของหลั กสู ต ร จากปี การศึ กษา 2566 – 2570 โดย
เปรียบเทียบกับจานวนการรับนักศึกษา เมื่อพิจารณาแนวโน้มของเงินคงเหลือของหลักสูตร จากปีก ารศึกษา 2566 –
2570 โดยเปรียบเทียบกับจานวนการรับนักศึกษา (สถิติการรับนักศึกษาย้อนหลัง 5 ปี ปีการศึกษา 2560-2564)
พบว่า หากหลักสูตรมีผลการรับนักศึกษาเป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว หลักสูตรจะมีแนวโน้มเงินคงเหลือสุทธิเพิ่มขึ้น ซึ่ง
ไม่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการดาเนินงานของหลักสูตร
หากพิจารณาจากแนวโน้มการดาเนินงานตลอดระยะเวลาของหลักสูตรจนครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร
(4 ปี) คณะมีแผนการทบทวนการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตร ดังกล่าวอีกครั้ง เพื่อประสิทธิภาพ
ในการจัดการหลักสูตร ความเหมาะสมและเพียงพอต่อไป
จุดคุ้มทุน และรายจ่ายต้นทุน
เมื่อพิจารณาข้อมูลประมาณการรายรับ -รายจ่าย และแนวโน้มของเงินคงเหลือสุทธิหลังหักค่าใช้จ่าย
ของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตและการออกแบบ พบว่า เป็นการประมาณการรายรับจาก
อัตรา…
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อัตราค่าธรรมเนียมเท่านั้น ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพทางการเงินของคณะและลดผลกระทบในการบริหาร
จัดการหลักสูตรจากรายรับค่าธรรมเนียมที่ลดลง คณะควรทบทวนแผนการรับนักศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
การบริหารงบประมาณของคณะและเพียงพอสาหรับการดาเนินงานของหลักสูตร
1.6 กลุ่มเป้าหมาย
การสารวจความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต ตลาดแรงงาน ผู้เกี่ยวข้อง
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ทาการสารวจความต้องการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตและการออกแบบ นักเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีผู้ตอบ
แบบสอบถาม จานวน 81 คน ซึ่งผลการศึกษา พบว่า
๑.6.๑ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 75.30 ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 93.80 เกรดเฉลี่ย 2.50-2.99 จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ
39.51 โปรแกรมที่ศึกษา สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 80.2 แหล่งที่มาของค่าใช้จ่าย
ในการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างได้มาจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือ ครอบครัว จานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 51.90
๑.6.๒ กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจในการศึกษาต่อหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัล
อาร์ตและการออกแบบ จานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 74.10 โดยต้องการทักษะด้านคอมพิวเตอร์ จานวน 28 คน
คิดเป็นร้อยละ 34.36 เหตุผลความสนใจในการศึกษาต่อหลักสูตร จากความถนัด/ความชอบ จานวน 36 คน คิดเป็น
ร้อยละ 44.4 โดยค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ เหมาะสมในแต่ละภาคการศึกษา คือ 15,000 บาท จานวน 33 คน คิด
เป็นร้อยละ 40.74 และเมื่อสาเร็จการศึกษาแล้ว ประสงค์ที่จะทางานให้ตรงสายงาน จานวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ
97.53
๑.6.3 ความคาดหวังต่ออาชีพในอนาคตหลังจบการศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดิ จิ ทั ล อาร์ ต และการออกแบบ ได้ แ ก่ ประกอบอาชี พ อิ ส ระ เช่ น Graphic Designer, Motion Graphic Designer
นักออกแบบกราฟิก, ช่างภาพ, Creative จานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67
จากการดาเนิ น งานของหลั กสู ตรดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลั ย อุบลราชธานี จึง ได้ (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นการ
กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดิจิทัลอาร์ตและการออกแบบ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดการศึกษาในปัจจุบัน จึงเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี โดยเพิ่มเติมความต่อไปนี้เป็นความใน
ข้อ ๖.๒ (8) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙
“(8) คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัล
อาร์ตและการออกแบบ ภาคการศึกษาละ 23,๐๐๐ บาท”
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบการกาหนดค่าธรรมเนียม หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตและการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะศิลปประยุกต์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญา
ตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕๖๕
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ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. มอบคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ พิจารณาเพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี ใหม่ๆ
ในปัจจุบัน เช่น NFT (Non-Fungible Token) ทีป่ ัจจุบันได้ถูกนาไปใช้วงการศิลปะไม่ว่าจะเป็น ภาพวาด ภาพกราฟฟิค
ต่างๆ ซึ่งเป็ น วิธี ส ากลส าหรั บ ผู้ ส ร้ างสรรค์ผ ลงานศิ ล ปะในการเป็ นเจ้าของ ควบคุ ม และได้ รับประโยชน์จ ากการ
สร้างสรรค์ผลงานของตน ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสามารถไปประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมในอนาคต
๒. มอบคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อการรับนักศึกษาให้
เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาที่กาหนดไว้ อีกทั้งเพื่อให้มีรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เพียงพอต่อการบริหาร
จัดการคณะ
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบ และมอบคณะศิ ล ปประยุ ก ต์ แ ละสถาปั ต ยกรรมศาสตร์
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา
๔.๒.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และ
รางวัลรัตโนบล ประจาปี ๒๕๖๕
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยมหาวิทยาลัยจะ
ดาเนินการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์สาหรับผู้ที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่นในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย
ทาคุณประโยชน์อย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยหรือประเทศชาติหรือนานาชาติ สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่น
เจริญรอยตาม รวมถึงให้รางวัล รัตโนบลสาหรับผู้ที่ประกอบคุณงามความดีแก่มหาวิทยาลัย สังคมจนเป็นที่ประจักษ์
สมควรแก่การยกย่อง ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการพิจารณาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบลเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นสมควรให้มีคณะกรรมการสรรหา เพื่อดาเนินการกาหนดหลัก เกณฑ์ วิธีการ เสนอชื่อบุคคลที่
สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล ประเมินคุณภาพผลงาน คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและ
เสนอชื่ อ ผู้ ที่ส มควรได้รั บ ปริ ญ ญากิ ต ติ มศั ก ดิ์แ ละรางวัล รั ต โนบลต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย โดยคณะกรรมการสรรหา
ประกอบด้วย
(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานคณะกรรมการ
(๒) อธิการบดี เป็นกรรมการ
(๓) ประธานสภาอาจารย์ เป็นกรรมการ
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน หรือภายนอกมหาวิทยาลัย
(๕) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ วันที่ ๕ เมษายน
๒๕๖๕ ระเบียบวาระที่ ๔.๕ มีมติเห็นชอบเสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นคณะกรรมการสรรหา
ประเภทกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ ภ ายในมหาวิทยาลั ย และเสนอรายชื่ อเพื่อแต่งตั้งผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ว รรณวไล อธิวาสน์พงศ์ และรองศาสตราจารย์อรุณี วิริยจิตรา เป็นคณะกรรมการสรรหาประเภทกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว
จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี พิ จ ารณาเลื อ กกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
จานวน ๑ คน เป็นประธาน และแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล
ประจาปี ๒๕๖๔ เพื่อให้การดาเนินงานสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบลของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป
มติที่ประชุม...
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มติที่ประชุม
อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
และรางวัลรัตโนบล ประจาปี ๒๕๖๕ ดังรายนามต่อไปนี้
๑) รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓) รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
๔) อธิการบดี
กรรมการ
๕) ประธานสภาอาจารย์
กรรมการ
๖) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
กรรมการ
๗) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
๔.๒.๒ ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ขออนุมัติครั้งที่ ๔/๒๕๖๕)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วย งานทะเบียน
นั ก ศึ ก ษาและประมวลผล กองบริ ก ารการศึ ก ษา ได้ ต รวจสอบเงื่ อ นไขการส าเร็ จ การศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๙ ข้อ ๔๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยผ่านการตรวจสอบและรับรองการสาเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการประจาคณะ
สังกัดของผู้สาเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้วนั้น ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเพื่อขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๓ หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ศึ ก ษา
คณะวิทยาศาสตร์ จานวน ๒ คน (ขออนุมัติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕)
จึ ง เสนอที่ ป ระชุม สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณา อนุ มั ติ ป ริ ญ ญาแก่ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ระดับปริญญาโท รวมทั้งหมดจานวน ๒ คน (ขออนุมัติครั้งที่ ๔/๒๕๖๕)
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๒.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้อานวยการกองแผนงาน นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่สภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบ ลราชธานี หลั กธรรมาภิ บ าล การบริ ห ารความเสี่ ย ง และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. .... ซึ่ ง ต่ อมานายกสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ลงนามในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง
และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2565 เมื่อ วัน ที่ ๒๕ กุ มภาพั นธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ และมีผ ลใช้บั งคั บในวั นเดีย วกั น
ซึ่งข้อ 12 ของข้อบังคับฉบับดังกล่าวกาหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นมาคณะหนึ่ง
และสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ ๒6 มีนาคม 2565 มีมติเห็นชอบการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ และให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จานวนไม่เกิน
สี่ท่าน เป็นกรรมการ
จึงขอเสนอ...
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จึงขอเสนอชื่ อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จานวนไม่เกินสี่ท่าน แต่งตั้งเป็น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้
1. นายศักดิ์ เสกขุนทด
กรรมการ
ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้าน Digital Transformation
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี
กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. นายราชัย อัศเวศน์
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
4. นางวันดี บุญยิ่ง
กรรมการ
หัวหน้าสานักงานสภาสถาบัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(1) ให้ข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อกาหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
(2) กากับดูแล ติดตามการจัดทาและกลั่นกรองแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน
ของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด
(3) กากับดูแล ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุง
ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละครั้ง
(4) รายงานปัญหาและอุปสรรค เสนอแนวทางการปรับปรุงการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและ
แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน หรือแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
(5) ให้คาปรึกษาแก่อธิการบดีหรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัยในการดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารความ
เสี่ยงและการปรับปรุงควบคุมภายใน
(6) ขอให้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อเท็จจริงและจัดส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการ
พิจารณาหรือให้ความเห็นของคณะกรรมการได้
(7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทางานหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อทาการใดๆ อันอยู่ในหน้าที่และอานาจ
ของคณะกรรมการ
(8) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบให้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งมหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี ดังรายนามต่อไปนี้
๑) รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
๓) นายศักดิ์ เสกขุนทด
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
๔) นายราชัย อัศเวศน์...
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๔) นายราชัย อัศเวศน์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
๕) นางวันดี บุญยิ่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
๖) นายฐิติเดช ลือตระกูล
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร
๗) นายธีระศักดิ์ เชียงแสน
ผู้อานวยการกองแผนงาน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา
๔.๓.๑ การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาหลักสูตร ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ จานวน ๑ หลักสูตร สังกัดคณะศิลปศาสตร์
รองอธิก ารบดีฝ่ า ยวิช าการ นาเสนอที่ประชุ ม เพื่อ พิจารณา คณะศิล ปศาสตร์
ขอปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รตามรอบระยะเวลาหลั ก สู ต ร เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานของหลั ก สู ต รเป็ น ไปตามประกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ กษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีหลักสูตรที่ปรับปรุงตามรอบระยะเวลาหลักสูตร
จานวน ๑ หลักสูตร (วิชาโท) ดังนี้
๑) หลักสูตรระดับปริญญาตรี
๑.๑) วิชาโทภูมิภาคลุ่มน้าโขงศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ สังกัดคณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ ขอเสนอการปรับปรุงวิชาโทภูมิภาคลุ่มน้าโขงศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕
โดยตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ วาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๔
สิงหาคม ๒๕๖๑ มีมติไม่เห็นชอบเปิดรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ศึก ษา ปี ก ารศึก ษา ๒๕๖๒ และให้ เสนอปิ ดหลั กสู ตรต่อ สภามหาวิท ยาลั ย และมอบคณะศิ ล ปศาสตร์ Reprofile
หลักสูตรทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง โดยการบูรณาการควบรวมหรือปรับหลักสูตรที่มีอยู่ ในเบื้องต้นได้ระบุข้อมูลวิชาภูมิภาค
ลุ่มน้าโขงศึกษาในเล่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน แต่มีข้อเสนอแนะจากที่
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒
ให้จัดทาข้อมูลแยกเป็นเล่มวิชาโท ทั้งนี้ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบ ลราชธานี ครั้ ง ที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อ วัน ที่ ๒๗ มิถุ น ายน ๒๕๖๒ และคณะกรรมการบริ ห ารวิ ช าการมหาวิท ยาลั ย
อุบลราชธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ วาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เรียบร้อยแล้ว และการปรับปรุงนี้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่ อพิจารณา อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา
หลักสูตร จานวน ๑ หลักสูตร ได้แก่ วิชาโทภูมิภาคลุ่มน้าโขงศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ สังกัดคณะศิลปศาสตร์
เพื่อจะได้นาเสนอสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณารับทราบการให้
ความเห็นชอบหลักสูตรในระบบ CHECO ต่อไป
มติที่ประชุม...
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มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๓.๒ การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
(4 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 สังกัดคณะศิลปศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายวิช าการ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา คณะศิลปศาสตร์
เสนอขอปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ขอปรับปรุงแก้ไขเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เนื่องจาก รายวิชาศึกษา
ทั่วไปที่เปิดสอนมีจานวนจากัด ทั้งในเรื่องของวันที่เปิดสอนและจานวนรับ
2) ขอแก้ไขรหัสรายวิชาและจานวนชั่วโมงของรายวิชาให้ถูกต้องสอดคล้องกันระหว่างข้อมูลรายวิชา
ในหน้าโครงสร้างหลักสูตรกับข้อมูลในคาอธิบายรายวิชา และแก้ไขรหัสรายวิชาที่ซ้าซ้อนกับรหัสรายวิชาในหลักสูตรอื่น
3) ขอแก้ไขรายชื่อวิชาภาษาไทยให้สอดคล้องกับรายชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข
ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสู ตรและรายละเอียดอื่นในหลั กสูตร เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างหลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2563 (เดิม) กับ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 (ปรับปรุง) และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา
ครุ ศาสตร์ และสาขาศึ กษาศาสตร์ (หลั กสู ต รสี่ ปี) พ.ศ. 2562 ปรากฏว่าไม่มี การเปลี่ ยนแปลง และการปรับปรุ ง
รายละเอียดดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.
2) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 สังกัดคณะศิลปศาสตร์ ลาดับต่อไปจะได้เสนอสภา
มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร และเสนอต่อสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในระบบ CHECO ตามลาดับต่อไป
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๓.๓ การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรของหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๕ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา คณะวิศวกรรมศาสตร์
เสนอขอปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: ปรับชื่อรายวิชา ปรับรหัสรายวิชา เพิ่มเงื่อนไขรายวิชา
และปรับชื่อรายวิชาใน แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕
โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงดังนี้
๑) ปรับชื่อรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จานวน ๑ รายวิชา เพื่อให้ถูกต้องตามวิชา
กลางของคณะวิศ วกรรมศาสตร์ คือ ๑๓๐๙ ๑๐๐ การแนะนาวิช าชีพวิศวกรรม (Introduction to Engineering)
๑ (๑-๐-๒)
๒) ปรับรหัสรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับ จานวน ๓ รายวิชา เพื่อให้
ถูกต้อง ตามโครงสร้างรายวิชา ได้แก่
ลาดับที่...
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ลาดับที่
รหัสและชื่อรายวิชา
๑
๑๓๐๔ ๓๒๒ อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมี ๒
(Chemical Engineering Thermodynamics II)
๒
๑๓๐๔ ๔๓๓ การออกแบบอุปกรณ์กระบวนการ (Process Equipment Design)
๓
๑๓๐๔ ๔๙๒ โครงงานวิศวกรรมเคมี ๒ (Chemical Engineering Project II)

หน่วยกิต
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๒(๐-๖-๐)

๓) เพิ่มเงื่อนไขรายวิช าที่ต้องเรี ยนควบคู่กัน หมวดวิช าเฉพาะ กลุ่มวิช าชีพบังคับ จานวน ๒ รายวิช า
เพื่อให้นักศึกษาที่เคยเรียนผ่านรายวิชา ๑๓๐๔ ๓๓๓ มาแล้ว ที่มีผลการศึกษา อักษรลาดับขั้น ตั้งแต่ A-D สามารถ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ๑๓๐๔ ๓๓๖ ได้ และเพื่อให้นักศึกษาที่เคยเรียนผ่านรายวิชา ๑๓๐๔ ๓๓๔ มาแล้ว ที่มีผล
การศึกษา อักษรลาดับขั้น ตั้งแต่ A-D สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา ๑๓๐๔ ๓๓๗ ได้ ได้แก่
ลาดับที่
รหัสและชื่อรายวิชา
๑ ๑๓๐๔ ๓๓๖ หน่วยปฏิบัติการในการถ่ายเทความร้อน
(Unit Operations in Heat Transfer)
๒ ๑๓๐๔ ๓๓๗ หน่วยปฏิบัติการในการถ่ายเทมวลสาร
(Unit Operations in Mass Transfer)

หน่วยกิต
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

๔) ปรับชื่อรายวิชาในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับ จานวน ๓ รายวิชา เพื่อให้ถูกต้องตามโครงสร้าง
รายวิชา ได้แก่
ลาดับที่
รหัสและชื่อรายวิชา
๑ ๑๓๐๙ ๑๐๐ การแนะนาวิชาชีพวิศวกรรม (Introduction to Engineering)
๒ ๑๓๐๔ ๒๑๒ หลักมูลวิศวกรรมเคมี (Fundamentals of Chemical Engineering)
๓ ๑๓๐๔ ๔๖๗ ผลิตภัณฑ์ชีวภาพและการหาเหมาะที่สุดของผลิตภัณฑ์
(Biological Products and Product Optimization)

หน่วยกิต
๑(๑-๐-๒)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร กรณี
ไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๕ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อจะได้เสนอสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม พิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๓.๔ การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง
อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน จานวน 4 หลักสูตร
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และคณะศิลปศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะบริ ห ารศาสตร์ วิทยาลั ย แพทยศาสตร์ และการสาธารณสุ ข และคณะศิล ปศาสตร์ขอปรับปรุงอาจารย์ประจา
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้การดาเนินงานของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณวุฒิอาจารย์ตรงหรือ
สัมพันธ์…
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สั ม พั น ธ์ กั บ สาขาวิ ช าตามระบบ ISCED 2013 ทั้ ง นี้ การปรั บ ปรุ ง นี้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 รายละเอียดดังต่อไปนี้
ลาดับที่

หลักสูตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560
คณะบริหารศาสตร์
2 หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560

วันที่สภา
อนุมัติ

วันที่ สป.อว.
(สกอ. เดิม)
รับทราบ

เหตุผลการปรับปรุง

ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร

27
พฤษภาคม
2560

1 พฤษภาคม
2563
(ผ่านระบบ
CHECO)

ปรับผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธพร
แสงเทียน ออกจากการเป็น
อาจารย์ประจาหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอน เนื่องจากมีผลงาน
ทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร

พ.ศ. 2558

27
พฤษภาคม
2560

อยู่ระหว่าง
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
แก้ไขข้อมูล
หลักสูตร
(สป.อว.
ส่งกลับ
ให้แก้ไข)

เพื่อให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก
และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระเพิ่มขึ้น จึงขอเพิ่มเติม
อาจารย์ประจาหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอน จานวน 1 คน คือ
นางสาวอรุณรัตน์ เศวตธรรม

พ.ศ. 2558

27 กันยายน
2563
(ผ่านระบบ
CHECO)

ปรับเพิ่มอาจารย์ประจาหลักสูตร
และอาจารย์ผู้สอน เนื่องจาก
กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์มี
อาจารย์สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกกลับมาปฏิบัติงาน
และเพื่อรองรับการเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จานวน 6
คน ได้แก่
1. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สง่า
ทับทิมหิน
2. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์พลากร
สืบสาราญ
3. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สมเจตน์
ทองดารงธรรม
4. นางสาวปัณฑิตา สุขุมาลย์
5. นายอรุณ บุญสร้าง

พ.ศ. 2558

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
3 หลักสูตรสาธารณสุข
23
ศาสตร มหาบัณฑิต
มีนาคม
สาขาวิชาสาธารณสุข
2563
ศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2563
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ลาดับที่

หลักสูตร

วันที่สภา
อนุมัติ

วันที่ สป.อว.
(สกอ. เดิม)
รับทราบ

เหตุผลการปรับปรุง

ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร

6. นางสาวฐิติมา แสนเรือง
คณะศิลปศาสตร์
4 หลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2562

30
23
มีนาคม 2562 พฤษภาคม
2563
(ผ่านระบบ
CHECO)

ปรับลดเพื่อให้คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจาหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอนสอดคล้องและ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
จานวน 1 คน คือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทานอง วงศ์
พุทธ

พ.ศ. 2558

ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอื่นในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมและเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัตกิ ารปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจาหลักสูตรและ
อาจารย์ ผู้ ส อน สั งกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริห ารศาสตร์ วิทยาลั ยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข และ
คณะศิลปศาสตร์ จานวน 4 หลักสูตร ลาดับต่อไปจะเสนอต่อสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) พิจารณารับทราบการปรับปรุงหลักสูตรในระบบ CHECO ต่อไป
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๓.๕ การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน จานวน ๕
หลักสูตร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และคณะวิศวกรรมศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ ายวิช าการ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา คณะวิทยาศาสตร์
คณะบริ ห ารศาสตร์ วิท ยาลั ย แพทยศาสตร์ และการสาธารณสุ ข และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอปรับ ปรุ งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้การดาเนินงานของหลักสูตรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และคุณวุฒิอาจารย์ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาตามระบบ ISCED 2013 ทั้งนี้ การปรับปรุงนี้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 รายละเอียดดังต่อไปนี้

ลาดับที.่ ..

48
ลาดับที่

หลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์
1 หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2563
2

หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการข้อมูลและ
นวัตกรรมซอฟต์แวร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2563

คณะบริหารศาสตร์
3 หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการการโรงแรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560

วันที่สภา วันที่ สป.อว.
อนุมัติ (สกอ. เดิม)
รับทราบ

เหตุผลการปรับปรุง

26 ตุลาคม
22
2562
มกราคม
และ 22
2564
กุมภาพันธ์ (ผ่านระบบ
2563 CHECO)
26
ตุลาคม
2562

24
มิถุนายน
2560

ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร

เนื่องจากย้ายนางสาววาสนา เหง้าเกษ
ไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรม
ซอฟต์แวร์ จึงปรับเป็นนายวรยุทธ วงศ์
นิล แทน
4
ปรับเพิ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
พฤษภาคม อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์
2564 ผู้สอน จานวน
(ผ่านระบบ 1 คน คือ นางสาววาสนา เหง้าเกษ
CHECO) เนื่องจากมีผลงานทางวิชาการตรงตาม
เกณฑ์ และเป็นการเปิดโอกาสให้
บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพด้านการ
บริหารหลักสูตร

พ.ศ. 2558

2
กุมภาพันธ์
2564
(ผ่านระบบ
CHECO)

ปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอน จากเดิม นางสาวจิรภา โสภณ
ปรับเป็น นายภูริชญ์ นันทะเสน เพื่อให้
สอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558

เนื่องจากแพทย์หญิงปาริชาติ ภิญโญศรี
ลาออก จึงปรับเป็นแพทย์หญิงแพรววริ
นทร์ ว่องสุภัคพันธุ์ แทน

พ.ศ. 2558

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
4 หลักสูตรแพทยศาสตร
24
23
บัณฑิต
พฤศจิกายน มิถุนายน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2561
2562
2562
(ผ่านระบบ
CHECO)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
๕ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
30
อยู่ระหว่าง
บัณฑิต
ตุลาคม
อาจารย์
สาขาวิชา
2564 ผู้รับผิดชอบ
วิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตร

พ.ศ. 2558

1) ปรับปรุงเนื่องจากมีคุณสมบัติไม่เป็นไป พ.ศ. 2558
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และ
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี
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หลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2565

วันที่สภา วันที่ สป.อว.
อนุมัติ (สกอ. เดิม)
รับทราบ
บันทึกข้อมูล
ในระบบ
CHECO
(แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ
ของ สป.อว.)

เหตุผลการปรับปรุง

ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร

พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 จานวน
1 คน จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐพงศ์
ปฏิกานัง ปรับเป็น นายชาคริต โพธิ์งาม
แทน
2) ปรับปรุงเพื่อให้การบริหารจัดการใน
หลักสูตรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จานวน
2 คน จากเดิม
รองศาสตราจารย์อาไพศักดิ์ ทีบุญมา และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภินันท์ นามเขต ปรับ
เป็น รองศาสตราจารย์ชวลิต ถิ่นวงศ์
พิทักษ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชา
สันติ ไตรยสุทธิ์ แทน

ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอื่นในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง
จึ งเสนอที่ป ระชุมสภามหาวิท ยาลั ยเพื่อ พิจ ารณา อนุ มัติ การปรั บปรุงแก้ไ ขอาจารย์ ผู้ รับ ผิ ด ชอบ
หลั ก สู ต ร อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รและอาจารย์ ผู้ ส อน สั ง กั ด คณะวิ ท ยาศาสตร์ คณะบริ ห ารศาสตร์ วิ ท ยาลั ย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน 5 หลักสูตร ลาดับต่อไปจะเสนอต่อสานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) พิจารณารับทราบการปรับปรุงหลักสูตรใน
ระบบ CHECO ต่อไป
มติที่ประชุม

อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น
๔.๔.๑ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดทาหลักสูตรและ
การบริหารหลักสูตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่ มหาวิทยาลัยได้
จัดทา ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดทาหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเป็น
การส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี คุ ณ ภาพและมี ม าตรฐาน ตาม
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึง
ส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต และพัฒนากาลังคนตามความต้องการของประเทศ ความทราบแล้วนั้น
การนี้…
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การนี้ กองบริ การการศึกษา ได้จั ดทา (ร่าง) ข้อ บังคับ มหาวิ ทยาลั ยอุบลราชธานี ว่ าด้ว ย การจัดท า
หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทาและบริหารหลักสูตรใหม่ทุกระดับ
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้
(๑) ยกเลิกความในข้อ ๑๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดทาหลักสูตรและ
การบริหารหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๔ และพิจารณาปรับให้คณะที่จะเปิดหลักสูตรใหม่หรือสาขาวิชาใหม่เสนอหลักการ
(Concept) ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย
(๒) เพิ่มกระบวนการเสนอบทสรุปการเปิดหลักสูตรใหม่หรือสาขาวิชาใหม่ โดยให้คณะเสนอบทสรุป
การเปิดหลักสูตรใหม่หรือสาขาวิชาใหม่ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะเพื่ออธิการบดีพิจารณา
(๓) เพิ่ ม รายละเอี ย ดองค์ ป ระกอบการเสนอบทสรุ ป การเปิ ด หลั ก สู ต รใหม่ ห รื อ สาขาวิ ช าใหม่
ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป สภาพปัญหาและเหตุผลความจาเป็น ผลการสารวจความต้องการ แนวคิดวิธีการจัดการ
เรียนการสอน ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและผลที่คาดว่าจะได้รับ แผนการรับนักศึกษา ความคุ้มทุนและหรือคุ้มค่าของ
หลั ก สู ต รและรายละเอี ย ดอื่ น ๆ ที่ เ กี่ย วข้อ ง โดยผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะก่ อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารวิชาการและคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาให้ความเห็นชอบ
(๔) เพิ่มกระบวนการการขออนุมัติกาหนดในแผนการรับนักศึกษาของหลักสูตรใหม่หรือสาขาวิชาใหม่
โดยกองแผนงานนาบทสรุปการเปิดหลักสูตรใหม่ห รือสาขาวิช าใหม่เสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติกาหนด
ในแผนการรับนักศึกษาของหลักสูตรใหม่หรือสาขาวิชาใหม่
ทั้งนี้ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดทาหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ได้ผ่านการตรวจสอบเนื้อหาสาระด้านกฎหมายจากสานักงานกฎหมายและนิติการเรียบร้อยแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดทาหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๔.๔.๒ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๔) (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) และ (ร่าง)
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมและการจัดสรร
ค่าธรรมเนียมการรับโอน การโอนย้าย การเทียบรายวิชาการเรียนและโอน
หน่วยกิต ของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้อานวยการกองแผนงาน นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่มหาวิทยาลัยได้
พิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาตลอดชีวิตสาหรับบุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อ
สนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิตหรือการศึกษานอกเวลางาน โดยการจัดการศึกษาหรือการเรียนการสอนในรูปแบบที่
หลากหลายและเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มหาวิทยาลัย จึงจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิต
สาหรับบุคคลภายนอก ในรายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรแบบเข้มข้น หลั กสูตรระยะสั้น ซึ่งบุคคลภายนอกที่มีความประสงค์
เข้าศึกษาในรายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรแบบเข้มข้น หรือหลักสูตรระยะสั้น ของมหาวิทยาลัยตามคุณสมบัติและเงื่อนไข
การเข้าเป็นผู้เรียน เป็นสองประเภท คือ ผู้ที่ประสงค์จะเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการตามความสนใจ หรือ Visitor โดย
ไม่ได้มุ่งหวังปริญญา และผู้ที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าในรายวิชาหรือชุดวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรเพื่อ
เตรียมตัวเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน หรือ Pre-degree โดย
บุคคล…
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บุคคลภายนอกที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็น “ผู้เรียน” และลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ชุดวิชา หลักสูตร
แบบเข้มข้น หรื อหลักสูตรระยะสั้นแล้วแต่กรณี ตามที่มหาวิทยาลั ยเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา พร้อมทั้งชาระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยประกาศกาหนด ผู้เรียนจะต้ องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรแบบเข้มข้น
หรื อหลั กสูตรระยะสั้ น ที่อาจารย์ ผู้ ส อนกาหนดเมื่อผู้ เรียนเข้าศึกษาในรายวิช า ชุดวิช า หลั กสู ตรแบบเข้มข้น หรือ
หลักสูตรระยะสั้นจนครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ อาจารย์ผู้สอนกาหนด และเมื่อพิจารณาผ่านการวัดและประเมินผลตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว มหาวิทยาลัยจะออกใบรายงานผลการเรียน
(Transcript) ให้แก่ “ผู้เรียน” และเก็บผลการเรียนไว้ในคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย เมื่อผู้เรียนที่มีสิทธิเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรีจะสามารถนาผลการเรียนมาเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตหรือเทียบความรู้และโอนผลการ
เรียนของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี ได้จัดให้ มีโ ครงการเรียนล่ว งหน้า หรือ Pre-degree ตั้งแต่ปีการศึกษา
2563 ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เตรียมตัวเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยเปิดรับนักเรียนหรือผู้ที่
สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่า มัธยมศึกษาตอนต้น หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป และบุคคลทั่วไป (ไม่จากัดคุณวุฒิ) ให้
ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า สามารถสะสมรายวิชาและหน่วยกิต จากนั้นก็นาไปเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต เมื่อเข้า
เรียนในระดับชั้นปริญญาตรี ซึ่งโครงการนี้จะช่วยลดระยะเวลาในการเรียนมหาวิทยาลัยให้กับผู้เรียนได้
ดังนั้น เพื่อให้การจัดการศึกษาสาหรับทุกช่วงวัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นไปด้วยความเหมาะสม
และครอบคลุ มกับกลุ่ มเป้ าหมาย จึงเห็ น สมควรในการทบทวนและปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับ
บุคคลภายนอก การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับบุคคลภายนอก อัตราค่าธรรมเนีย มและการจัดสรร การรับ
โอน การโอนย้ า ย การเที ย บรายวิ ช าเรี ย นและโอนหน่ ว ยกิต ให้ มี ความเหมาะสมกับ การจั ด การศึ กษา ในปั จจุ บั น
รายละเอียดดังนี้
1. การปรับปรุงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา จากเดิม แบบเหมาจ่ายตามช่วงหน่วยกิต เป็นแบบ
หน่วยกิต ตามหมวดวิชาและกลุ่มสาขา
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ 8 นักศึกษาต่างสถาบัน และบุคคลภายนอก ที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ให้เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราตามกลุ่มสาขาที่คณะของ
นักศึกษาสังกัด ดังนี้
8.๑ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(๑) ตั้งแต่ ๐-๓ หน่วยกิต ภาคการศึกษาละ ๓,๕๐๐
บาท
(๒) ตั้งแต่ ๔-๖ หน่วยกิต ภาคการศึกษาละ ๕,๐๐๐
บาท
(๓) ตั้งแต่ ๗-๙ หน่วยกิต ภาคการศึกษาละ ๖,๕๐๐
บาท

(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕
ข้อ ๘ นักศึกษาต่างสถาบัน และบุคคลภายนอก ที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาใน
อัตราตามกลุ่มสาขาที่คณะของนักศึกษาสังกัด ดังนี้
8.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(๑) วิชาบรรยายหน่วยกิตละ ๓๐๐ บาท
(๒) วิชาปฏิบัติการ
หน่วยกิตละ
๕๐๐ บาท
8.๒ หมวดวิชาเฉพาะ
8.๒.๑ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
(๑) วิชาบรรยายหน่วยกิตละ ๔๐๐ บาท
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ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี
ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ
พ.ศ. ๒๕๕๙
ปริญญาตรี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕
(๔) ตั้งแต่ ๑๐ หน่วยกิตขึ้นไป ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
(๒) วิชาปฏิบัติการ
หน่วยกิตละ
การศึกษาตามอัตราสาหรับนักศึกษาโครงการปกติ ระดับ
๘๐๐ บาท
ปริญญาตรี
8.2.๒ กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และ
8.๒ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สังคมศาสตร์
(๑) ตั้งแต่ ๐-๓ หน่วยกิต ภาคการศึกษาละ ๕,๐๐๐ บาท
(๑) วิชาบรรยายหน่วยกิตละ ๓๐๐ บาท
(๒) ตั้งแต่ ๔-๖ หน่วยกิต ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐
(๒) วิชาปฏิบัติการ
หน่วยกิตละ
บาท
๕๐๐ บาท
(๓) ตั้งแต่ ๗-๙ หน่วยกิต ภาคการศึกษาละ ๑๕,๐๐๐
บาท
(๔) ตั้งแต่ ๑๐ หน่วยกิตขึ้นไป ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การศึกษาตามอัตราสาหรับนักศึกษาโครงการปกติ ระดับ
ปริญญาตรี
2. การปรับ ปรุงการจัดสรร โดยค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บจากบุคคลภายนอกแบบหน่วยกิต
จะจัดสรรให้คณะเจ้าของรายวิชา ร้อยละ ๑๐๐
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕60
ข้อ 6 ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่จัดเก็บตามข้อ 8 ของ
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 ให้จัดสรรดังนี้
6.1 จัดสรรเป็นค่าบารุงมหาวิทยาลัย
(๑) ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาปกติ กรณี
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ ๑๐ หน่วยกิตขึ้นไป จัดสรร
เป็นค่าบารุงมหาวิทยาลัย ๔,๐๐๐ บาท/คน/ภาคการศึกษา
(๒) ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาปกติ กรณี
นักศึกษาที่ลงทะเบียนน้อยกว่า ๑๐ หน่วยกิต จัดสรรเป็นค่า
บารุงมหาวิทยาลัย ๒,๐๐๐ บาท/คน/ภาคการศึกษา
6.๒ ค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนที่เหลือจากการจัดสรร
ตาม 6.๑ ให้จัดสรรเป็นเงินทุนสารองของมหาวิทยาลัย ตาม
อัตราที่สภามหาวิทยาลัยประกาศกาหนด
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนที่เหลือหลังจากจัดสรรตาม
วรรคหนึ่งให้จัดสรร ดังนี้
(๑) ส่วนที่เหลือจาก 6.1 (๑) จัดสรรให้คณะที่เป็นส่วน
ราชการซึ่งนักศึกษาสังกัดในอัตราร้อยละ ๘๐ และจัดสรรให้
คณะที่เป็นส่วนงานภายในซึ่งนักศึกษาสังกัดในอัตราร้อยละ

(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕
ข้อ ๔. ให้ยกเลิก ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้ว ย การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๖ และให้ใช้ข้อความนี้
แทน
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่จัดเก็บตามข้อ ๘ ใน
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดสรรให้คณะเจ้าของรายวิชา ร้อยละ
๑๐๐”
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ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕60
8๐ และจัดสรรให้คณะที่เป็นส่วนงานภายในซึ่งนักศึกษา
สังกัด ในอัตราร้อยละ 90
(๒) ส่วนที่เหลือจาก 6.1(2) จัดสรรให้คณะที่นักศึกษา
สังกัด ทั้งหมด
6.๓ กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาของต่างคณะ
ให้จัดสรรในส่วนที่คณะได้รับตาม 6.๒ ไปเป็นค่าบริการการ
สอนให้กับคณะเจ้าของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ตามอัตรา ดังนี้
(1) นักศึกษาโครงการปกติ
(๑.1) วิชาบรรยาย จัดสรรให้หน่วยกิตละ 300 บาท
(1.๒) วิชาปฏิบัติการ จัดสรรให้หน่วยกิตละ 6๐๐
บาท

(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕

3. ปรับปรุงการ อัตราค่าธรรมเนียม การรับโอน โอนย้าย และเทียบโอนรายวิชาของนักศึกษา โดยแก้ไข
จากเดิมรายวิชาละ 100 บาท และจัดสรรให้มหาวิทยาลัยทั้งหมด เป็น อัตราตามช่วงหน่วยกิตที่โอนและจัดสรรให้คณะ
ที่นักศึกษาสังกัดในอัตรา ร้อยละ ๕๐ และจัดสรรให้มหาวิทยาลัย ร้อยละ ๕๐
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
อัตราค่าธรรมเนียมและการจัดสรรค่าธรรมเนียม
การรับโอน การโอนย้าย การเทียบรายวิชาการเรียน
และโอนหน่วยกิต ของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕
ข้อ 3 อัตราค่าธรรมเนียมการรับโอน โอนย้าย และเทียบโอน ข้อ 4 อัตราค่าธรรมเนียมและการจัดสรรการรับโอน
รายวิชาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ให้เรียกเก็บ
การโอนย้าย การเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต
ดังต่อไปนี้
ของนักศึกษา ให้เรียกเก็บดังต่อไปนี้
3.1 ค่าคาร้องขอย้ายคณะ จานวน ๑๕๐ บาท
(๑) ค่าธรรมเนียมการยื่นคาร้องขอย้ายคณะหรือ
3.2 ค่าคาร้องขอให้รับโอนเข้าศึกษาจาก
ย้ายหลักสูตร ครั้งละ ๑๕๐ บาท
สถาบันการศึกษาอื่น จานวน ๑๕0 บาท
(๒) ค่าธรรมเนียมการยื่นคาร้องขอให้รับโอนเข้า
และค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จานวน ๕00 ศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น ครั้งละ ๑๕๐ บาท
บาท
และค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
3.3 ค่าคาร้องขอเทียบโอนรายวิชา จานวน ๑๕- บาท จานวน ๕๐๐ บาท
และค่าธรรมเนียมการเทียบโอนรายวิชา วิชาละ ๑๐๐ บาท
(๓) ค่าธรรมเนียมการยื่นคาร้องขอการเทียบ
รายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต ครั้งละ ๑๕๐ บาท
และค่าธรรมเนียมการเทียบรายวิชาเรียนและโอน
หน่วยกิต ให้เรียกเก็บตามอัตราต่อไปนี้
(ก) ตั้งแต่ ๐ - ๖ หน่วยกิต อัตราครั้งละ
๒,๐๐๐ บาท
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการรับโอน โอนย้าย และเทียบ
โอนรายวิชาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕
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ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการรับโอน โอนย้าย และเทียบ
โอนรายวิชาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕

(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
อัตราค่าธรรมเนียมและการจัดสรรค่าธรรมเนียม
การรับโอน การโอนย้าย การเทียบรายวิชาการเรียน
และโอนหน่วยกิต ของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕
(ข) ตั้งแต่ ๗ - ๑๒ หน่วยกิต อัตราครั้งละ
๔,๐๐๐ บาท
(ค) ตั้งแต่ ๑๓ - ๑๘ หน่วยกิต อัตราครั้งละ
๖,๐๐๐ บาท
(ง) ตั้งแต่ ๑๙ - ๒๔ หน่วยกิต อัตราครั้งละ
๘,๐๐๐ บาท
(จ) ตั้งแต่ ๒๕ - ๓๐ หน่วยกิต อัตราครั้งละ
๑๐,๐๐๐ บาท
(ฉ) ตั้งแต่ ๓๑ - ๓๖ หน่วยกิต อัตราครั้งละ
๑๒,๐๐๐ บาท
หน่วยกิตที่เกิน ๓๖ หน่วยกิตขึ้นไป ให้คิดค่าเทียบ
โอนเพิ่มตาม (ก)-(ฉ)
2. การจัดสรรค่าธรรมเนียมการรับโอน การ
โอนย้าย การเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต
ของนักศึกษา มีดังนี้
(๑) ค่าธรรมเนียมตามข้อ (๑) และ (๒)
จัดสรรให้มหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐๐
(๒) ค่าธรรมเนียมตามข้อ (๓) จัดสรรให้คณะที่
นักศึกษาสังกัดในอัตรา ร้อยละ ๕๐ และจัดสรรให้
มหาวิทยาลัย ร้อยละ ๕๐

ในการนี้ จึงได้ดาเนินการจัดทา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรร
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
อัตราค่าธรรมเนียมและการจัดสรรค่าธรรมเนียมการรับโอน การโอนย้าย การเทียบรายวิชาเรียน และโอนหน่วยกิตของ
นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบ ดังนี้
1. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕
2. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญา
ตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๕
3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมและการจัดสรรค่าธรรมเนียม
การรับโอน การโอนย้าย การเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต ของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕
มติที่ประชุม...
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มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการ และมอบมหาวิทยาลัยดาเนินการแก้ไข ปรับปรุง
รายละเอียด รวมทั้งการปรับเปลี่ยนชื่อของ ร่าง ระเบียบทั้งสาม ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
ต่างๆ ของทางราชการ ร่วมกับสานักงานกฎหมายและนิติการ และเมื่อดาเนินการปรับแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ส่งให้นายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนจัดส่ง
ให้นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป
๔.๔.๓ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียมใน
การจัดอบรมหรือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น (Non Degree)
ผู้อานวยการกองแผนงาน นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่ พระราชบัญญัติ
การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กาหนดให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีหลักสูตรการศึกษาหรือการเรียนการสอนในรูปแบบ
ที่หลากหลายในทุกช่วงวัย เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน พัฒนาวิชาชีพ หรือการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาองค์
ความรู้และเพื่อพัฒนาสังคม ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว อีกทั้งสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในอนาคต
หลักสูตรระยะสั้นจึง เป็นรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าว และตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ ช าติ แผนแม่บ ท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ แผนการศึกษาแห่ งชาติ และแผนด้าน การ
อุดมศึกษา รวมทั้งส่งเสริมให้มีการศึกษาอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพของบุคคลและการศึกษาตลอด
ชีวิต
เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักสูตรระยะสั้น ที่มีวัตถุประสงค์การเรียนรู้ให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในงาน
หรือกิจกรรมเฉพาะอย่างที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะ มีผลการเรียนรู้ที่ชัดเจน ประเมินการเรียนรู้ได้ทันที เป็น
หลักสูตรที่มีลักษณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การทางาน เสริมสร้างสมรรถภาพของคนวัยทางานและอาชีพ สร้างคุณค่า
เพิ่มให้กับตัวเองและสังคมได้ เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1: บัณฑิตมีคุณภาพอย่างโดดเด่ น และพัฒนาการ
เรียนรู้สาหรับคนทุกช่วงวัย ในเป้าประสงค์ที่ 1.2) จัดการศึกษาสาหรับประชาชนทุกช่วงวัยตามความต้องการ การ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการในแผนพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น Newskill/Up-skill/Re-skill กองแผนงาน จึงได้จัดทา
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมในการจัดอบรมหรือการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรระยะสั้น (Non Degree) ของแต่ละหลักสูตร ดังมีรายละเอียดดังนี้
(1) จัดสรรเป็นค่าบารุงมหาวิทยาลัย
(ก) จัดสรรเป็นค่าบารุงมหาวิทยาลัย 1,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา กรณีหลักสูตรมีระยะเวลา
ในการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงเป็นหน่วยกิตของหลักสูตรปกติ น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
(ข) จัดสรรเป็นค่าบารุงมหาวิทยาลัย 3,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา กรณีหลักสูตรมีระยะเวลา
ในการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงเป็นหน่วยกิตของหลักสูตรปกติ ตั้งแต่ 10 หน่วยกิตขึ้นไป
(๒) ค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ ๔ (๑) ให้จัดสรรเป็นเงินทุนสารองของ
มหาวิทยาลัย ตามอัตราที่สภามหาวิทยาลัยประกาศกาหนด
(๓) ค่าธรรมเนีย มการศึกษาส่วนที่เหลือหลังจาก (๑) และ (๒) ให้ จัดสรรให้คณะที่นักศึกษาสังกัด
ทั้งหมด
กรณีที่คณะจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะกับหน่วยงานอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัด
อบรมหรือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น และมีการจัดสรรเงินที่ได้รับตามระเบียบนี้ให้แก่หน่วยงานอื่นด้วย
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดสรรเงินให้แก่
หน่วยงานอื่นให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
จึงเสนอ…
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จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติ ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมในการจัดอบรมหรือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น (Non Degree)
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการ และมอบมหาวิทยาลัยดาเนินการแก้ไข ปรับปรุง
รายละเอียด รวมทั้งการปรับเปลี่ยนชื่อของ ร่าง ระเบียบดังกล่าว ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
ต่างๆ ของทางราชการ ร่วมกับสานักงานกฎหมายและนิติการ และเมื่อดาเนินการปรับแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ส่งให้นายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนจัดส่ง
ให้นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป
๔.๔.๔ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมในการ
จัดอบรมหรือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น (Non Degree)
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ผู้อานวยการกองแผนงาน นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่ พระราชบัญญัติ
การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กาหนดให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีหลักสูตรการศึกษาหรือการเรียนการสอนในรูปแบบ
ที่หลากหลายในทุกช่วงวัย เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน พัฒนาวิชาชีพ หรือการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาองค์
ความรู้และเพื่อพัฒนาสังคม หลักสูตรระยะสั้นจึงเป็นรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว และตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ
และแผนด้านการอุดมศึกษา รวมทั้งส่งเสริมให้มีการศึกษาอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพของบุคคล
และการศึกษาตลอดชีวิต
เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดอบรมหรือการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระยะสั้น (Non Degree) สังกัด
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ที่มีวัตถุประสงค์การเรียนรู้ให้มีความรู้ มีศักยภาพ
มีทักษะการทางานในสถานพยาบาล ครอบครัวและชุมชน การพัฒนาด้านทักษะ การช่วยเหลือพยาบาล และการปลูก
จิตสานึกในการให้บริการด้านสุขภาพ รวมถึงสอดคล้องกับอัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั่นคือ “สร้างสรรค์
สามัคคี สานึกดีต่อสังคม” โดยใช้เวลาในการศึกษาตามหลักสูตร ๑ ปีการศึกษา และให้ศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน ๒ ปี
การศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 1
เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1: บัณฑิตมีคุณภาพอย่างโดดเด่น และพัฒนาการเรียนรู้สาหรับ
คนทุกช่วงวัย ในเป้าประสงค์ที่ 1.2) จัดการศึกษาสาหรับประชาชนทุกช่วงวัยตามความต้องการ การดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการในแผนพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น Newskill/Up-skill/Re-skill กองแผนงาน จึงได้จัดทา (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมในการจัดอบรมหรือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น
(Non Degree) สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล มีดังนี้
(ก) ค่าธรรมเนียมการอบรม ภาคการอบรมที่ 1
จานวน 22,000 บาท
(ข) ค่าธรรมเนียมการอบรม ภาคการอบรมที่ 2
จานวน 22,000 บาท
(ค) ค่าธรรมเนียมการอบรม ภาคฤดูร้อน
จานวน 19,000 บาท
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมในการจัดอบรมหรือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น (Non Degree)
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
มติที่ประชุม...
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มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการ และมอบมหาวิทยาลัยดาเนินการแก้ไข ปรับปรุง
รายละเอียด รวมทั้งการปรับเปลี่ยนชื่อของ ร่าง ระเบียบดังกล่าว ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
ต่างๆ ของทางราชการ ร่วมกับสานักงานกฎหมายและนิติการ และเมื่อดาเนินการปรับแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ส่งให้นายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนจั ดส่ง
ให้นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป
๔.๔.๕ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย อัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย
ในการจัดอบรมหรือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น
คณะพยาบาลศาสตร์
ผู้อานวยการกองแผนงาน นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่ พระราชบัญญัติ
การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กาหนดให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีหลักสูตรการศึกษาหรือการเรียนการสอนในรูปแบบ
ที่หลากหลายในทุกช่วงวัย เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน พัฒนาวิชาชีพ หรือการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาองค์
ความรู้และเพื่อพัฒนาสังคม หลักสูตรระยะสั้นจึงเป็นรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว และตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ
และแผนด้านการอุดมศึกษา รวมทั้งส่งเสริมให้มีการศึกษาอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชี พของบุคคล
และการศึกษาตลอดชีวิต
เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักสูตรระยะสั้น สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ที่มีวัตถุประสงค์การเรียนรู้ให้มีความรู้
ทักษะ ความสามารถในงาน หรื อกิจ กรรมเฉพาะอย่างที่ ตอบสนองความต้องการเฉพาะ มีผ ลการเรียนรู้ที่ชัดเจน
ประเมินการเรียนรู้ได้ทันที เป็ นหลักสูตรที่มีลักษณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การทางาน เสริมสร้างสมรรถภาพของคน
วัยทางานและอาชีพ สร้างคุณค่าเพิ่มให้กับตัวเองและสังคมได้ สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1: บัณฑิตมีคุณภาพ
อย่างโดดเด่น และพัฒนาการเรียนรู้สาหรับคนทุกช่วงวัย ในเป้าประสงค์ที่ 1.2) จัดการศึกษาสาหรับประชาชนทุกช่วง
วัยตามความต้องการ การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการในแผนพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น กองแผนงาน มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จึงได้จัดทา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย อัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการจัด
อบรมหรือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น คณะพยาบาลศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้
1. ค่าตอบแทนการสอนภาคบรรยาย
- บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ไม่เกินชั่วโมงละ ๓๐๐ บาท
- บุคลากรภายนอกที่สังกัดหน่วยงานภาครัฐ ไม่เกินชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท
- บุคลากรภายนอกจากภาคเอกชน ไม่เกินชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท
2. ค่าตอบแทนการสอนภาคปฏิบัติ
- บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือบุคลากรภายนอกที่สังกัดหน่วยงานรัฐ
ไม่เกินชั่วโมงละ ๑๕๐ บาท
- บุคลากรภายนอกจากภาคเอกชน ไม่เกินชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท
3. ค่าตอบแทนการปฏิบัติในแหล่งฝึกปฏิบัติ
- ไม่เกินชั่วโมงละ ๑๐๐ บาท/กลุ่มนักศึกษา ๔ - ๘ คน
4. ค่าสนับสนุนการบริหารจัดการแหล่งฝึกปฏิบัติ
- ค่าตอบแทนแหล่งฝึกปฏิบัติ 10 บาท/คน/วัน
- ค่าตอบแทนหอผู้ ป่ ว ย/หน่ว ยที่นักศึกษาฝึ กปฏิบัติ 300 บาท/หน่ว ยกิต/กลุ่ มนักศึกษา
4 - 8 คน
ทั้งนี้…
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ทั้งนี้ ให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนตาม
จานวนเงินที่คณะได้ประกาศไว้ โดยเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายหรือเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินอื่นใดให้
เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยหรือที่กระทรวงการคลังกาหนด
กรณี ใ ดที่ มิ ไ ด้ ก าหนดไว้ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนดหรื อ ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม
จึ งเสนอที่ป ระชุมสภามหาวิท ยาลั ย เพื่อพิจ ารณา ให้ ความเห็ นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิ ทยาลั ย
อุบลราชธานี ว่าด้วย อัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมหรือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น
คณะพยาบาลศาสตร์
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการ และมอบมหาวิทยาลัยดาเนินการแก้ไข ปรับปรุง
รายละเอียด รวมทั้งการปรับเปลี่ยนชื่อของ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยดังกล่าว ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับต่างๆ ของทางราชการ ร่วมกับสานักงานกฎหมายและนิติการ และเมื่อดาเนินการปรับแก้ไขเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ส่งให้นายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบ
อีกครั้ง ก่อนจัดส่งให้นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป
๔.๔.๖ การจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย กับ Kookmin University สาธารณรัฐเกาหลี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ นาเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจ ารณา ตามที่ คณะบริ ห ารศาสตร์ แจ้ งความประสงค์จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่ว มมือทางวิช าการ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย กับ Kookmin University สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อเอื้อประโยชน์ในทาง
วิชาการแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
บริหารศาสตร์ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ แล้ว โดยอธิการบดีได้พิจารณาให้ความ
เห็ น ชอบให้ ด าเนิ น การตามขั้ น ตอนต่ อ ไป ต่ อ มาที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ และที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดทาบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ ในการประชุมครั้งที่
๒/๒๕๖๕ เมื่ อวั น ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ มี มติ เห็ น ชอบในหลั กการโดยให้ ส านั กงานวิ เทศสั ม พัน ธ์ รายงานต่ อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบและเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การเป็ น ตามขั้ น ตอนการจั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงคว ามร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ
สถาบัน การศึกษา หน่ วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ ในการนี้ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงาน
อธิการบดี จึงใคร่ขอเสนอต่อที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดทาบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย กับ Kookmin University สาธารณรัฐ
เกาหลี โดยมีรายละเอียดพอสังเขปตามแบบเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้
๑. ลักษณะ เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ราชอาณาจักร
ไทย กับ Kookmin University สาธารณรัฐเกาหลี
๒. วัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร ให้ความร่วมมือทางด้านวิชาการ แลกเปลี่ยนข้อมูล
และสื่อทางด้านวิชาการ ดาเนินโครงการวิจัยและการจัดประชุมวิชาการร่วมกัน
๓. ข้อตกลง…
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๓. ข้อตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบร่วมกันระหว่างสองฝ่าย
3.1 ร่วมกันดาเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการตามวัตถุประสงค์
3.2 หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดประสงค์ที่จะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อความใดในบันทึกข้อตกลงต้องแจ้ง
ความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้มีอานาจ
๔. แผนที่จะดาเนินการร่วมกัน
4.1 แลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา จานวนครั้งละไม่เกิน ๑๐ คนต่อปี
การศึกษา
๔.๒ แลกเปลี่ยนอาจารย์ จานวนครั้งละ ๑-๒ คนเพื่อไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์และหารือแนวทางการ
ทาวิจัยร่วมกัน
๕. ผู้มีอานาจลงนาม
5.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ตาแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5.2 Dr. Hong Jae Yim ตาแหน่ง อธิการบดี Kookmin University
๖. ระยะเวลาของบันทึกข้อตกลง
6.1 ระยะเวลา ๕ ปี นับจากวันที่ทั้งสองฝ่ายลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติ การจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย กับ Kookmin University สาธารณรัฐเกาหลี
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาควบคุม กากับ ดูแล การบริหารจัดการการดาเนินงานตามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว ด้วยด้วยความระมัดระวัง และรอบคอบ โดยเฉพาะเรื่องของค่าใช้จ่าย รายได้ หรือ
ความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มติที่ประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

อนุมัติ และมอบมหาวิทยาลัยดาเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระพิเศษ (ลับ)
๖.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
วาระพิเศษ (ลับ) เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๕
๖.๒ รายงานผลการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ และเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
๖.๓ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าสานักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รอบการประเมินครึ่งปีแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕
ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ (ลับ)
การประชุม…
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การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ กาหนดในวันเสาร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม
๒๕๖๕

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

...…........................................................
(นายธีระศักดิ์ เชียงแสน)
ผู้อานวยการกองแผนงาน
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้จดรายงานการประชุม

...….........................................................
(รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

................................................................
(ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

